






MESA DA ASSEMBLÉIA

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente

Deputado Doutor Viana - 1º-Vice-Presidente

Deputado José Henrique - 2º-Vice-Presidente

Deputado Roberto Carvalho - 3º-Vice-Presidente

Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário

Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 3º-Secretário

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Eduardo Vieira Moreira
Diretor-Geral

José Geraldo de Oliveira Prado
Secretário-Geral da Mesa



DEPUTADOS

Partido Comunista do Brasil - PCdoB

Carlin Moura

Partido Democrático Trabalhista - PDT

Alencar da Silveira Jr.
Carlos Pimenta
Paulo Cesar

Sargento Rodrigues
Sebastião Helvécio

Partido da Frente Liberal - PFL

Antônio Carlos Arantes
Delvito Alves
Doutor Viana
Elmiro Nascimento
Gustavo Corrêa

Gustavo Valadares
Jayro Lessa
Maria Lúcia Mendonça
Ruy Muniz

Partido Humanista da Solidariedade - PHS

Eros Biondini

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB

Adalclever Lopes
Antônio Júlio
Getúlio Neiva
Gilberto Abramo
Ivair Nogueira

José Henrique
Luiz Tadeu Leite
Sávio Souza Cruz
Vanderlei Miranda

Partido da Mobilização Nacional - PMN

Walter Tosta

Partido Progressista - PP

Alberto Pinto Coelho Pinduca Ferreira



Dimas Fabiano
Gil Pereira

Vanderlei Jangrossi

Partido Popular Socialista - PPS

Djalma Diniz
Gláucia Brandão

Neider Moreira
Sebastião Costa

Partido Socialista Brasileiro - PSB

Chico Uejo
Deiró Marra
Doutor Rinaldo

Juninho Araújo
Wander Borges

Partido Social Cristão - PSC

Antônio Genaro Fábio Avelar

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

Ademir Lucas
Ana Maria Resende
Carlos Mosconi
Célio Moreira
Dalmo Ribeiro Silva
Dinis Pinheiro
Domingos Sávio
Irani Barbosa

João Leite
Lafayette de Andrada
Luiz Humberto Carneiro
Mauri Torres
Rêmolo Aloise
Ronaldo Magalhães
Zé Maia
Zezé Perella

Partido dos Trabalhadores - PT

Almir Paraca
André Quintão
Cecília Ferramenta
Durval Ângelo
Elisa Costa

Padre João
Paulo Guedes
Roberto Carvalho
Weliton Prado



Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

Arlen Santiago
Bráulio Braz

Leonardo Moreira

Partido Verde - PV

Agostinho Patrús Filho
Délio Malheiros
Hely Tarqüínio
Inácio Franco

Rômulo Veneroso
Rosângela Reis
Tiago Ulisses



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EFETIVOS

Deputado Ademir Lucas                BSD
Deputado André Quintão  PT
Deputado Chico Uejo                   PSB
Deputado Domingos Sávio         BSD
Deputado Elmiro Nascimento                        PFL
Deputado Inácio Franco                   PV
Deputado Ivair Nogueira                 PMDB

SUPLENTES

Deputado Antônio Júlio                    PMDB
Deputado Dalmo Ribeiro Silva            BSD
Deputada Elisa Costa                 PT
Deputado Gustavo Corrêa                             PFL
Deputado Juninho Araújo                   PSB
Deputado Luiz Humberto Carneiro                BSB
Deputado Mauri Torres                    BSD

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

EFETIVOS

Deputada Cecília Ferramenta            PT
Deputado Neider Moreira                    BSD
Deputado Ronaldo Magalhães           BSD
Deputado Wander Borges             PSB
Deputado Weliton Prado           PT

SUPLENTES

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



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EFETIVOS

Deputado Dalmo Ribeiro Silva            BSD
Deputado Delvito Alves          PFL
Deputado Gil Pereira                   PP
Deputado Gilberto Abramo               PMDB
Deputado Hely Tarqüínio                  PV
Deputado Sargento Rodrigues            PDT
Deputado Sebastião Costa               BSD

SUPLENTES

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

COMISSÃO DE CULTURA

EFETIVOS

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

SUPLENTES

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



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

EFETIVOS

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

SUPLENTES

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

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

EFETIVOS

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

SUPLENTES

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

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA

EFETIVOS

Deputada Ana Maria Resende                      BSD
Deputado Carlin Moura               PCdoB



Deputado Deiró Marra                        PSB
Deputado Dimas Fabiano                   PP
Deputada Maria Lúcia Medonça   PFL

SUPLENTES

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

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS

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

SUPLENTES

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

COMISSÃO DE  MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

EFETIVOS

Deputado Almir Paraca                        PT
Deputado Fábio Avelar  BSD
Deputado Rômulo Veneroso                         PV



Deputado Sávio Souza Cruz                   PMDB
Deputado Wander Borges                             PSB

SUPLENTES

Deputado Agostinho Patrús Filho                  PV
Deputado Antônio Júlio                                  PMDB
Deputado Deiró Marra                                   PSB
Deputado Padre João                                    PT
Deputado Ronaldo Magalhães                      BSD

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

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

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

COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

EFETIVOS

Deputado Antônio Carlos Arantes                 PFL
Deputado Chico Uejo                                    PSB
Deputado Getúlio Neiva                         PMDB
Deputado Padre João                                   PT
Deputado Vanderlei Jangrossi             PP

SUPLENTES

Deputada Cecília Ferramenta                   PT
Deputado Deiró Marra                                   PSB



Deputado Delvito Alves                                 PFL
Deputado Gil Pereira                                     PP
Deputado Gilberto Abramo                            PMDB

COMISSÃO DE  REDAÇÃO

EFETIVOS

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

SUPLENTES

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

COMISSÃO DE  SAÚDE

EFETIVOS

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

SUPLENTES

Deputado Arlen Santiago  BSD
Deputado Elmiro Nascimento  PFL
Deputado Juninho Araújo                       PSB
Deputado Paulo Cesar                         PDT
Deputada Rosângela Reis                         PV



COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado Adalclever Lopes  PMDB
Deputado Délio Malheiros          PV  
Deputado Leonardo Moreira                          PFL
Deputado Paulo Cesar                         PDT
Deputado Sargento Rodrigues                      PDT

SUPLENTES
Deputado Carlos Pimenta                              PDT
Deputado Jayro Lessa                                   PFL
Deputado Luiz Tadeu Leite                            PMDB
Deputado Rômulo Veneroso                    PV
Deputado Sebastião Helvécio                        PDT

COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL

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

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

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

EFETIVOS
Deputado Djalma Diniz                                  BSD
Deputado Gil Pereira                                     PP



Deputado Gustavo Valadares                        PFL
Deputado Juninho Araújo              PSB
Deputado Paulo Guedes                                PT

SUPLENTES
Deputado Chico Uejo                                 PSB
Deputado Gustavo Corrêa                      PFL
Deputado Inácio Franco                                 PV
Deputado Vanderlei Jangrossi                   PP
Deputado Zezé Perrella                  BSD

COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO

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

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

OUVIDORIA PARLAMENTAR

Ouvidor-Geral: Deputado Inácio Franco - PV



ÍNDICE CRONOLÓGICO

Data da
Reunião

Número Tipo Data da
Publicação

Página

14.2.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão de

Administração Pública
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

1º.3.2007 80

14.2.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão de Cultura

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

1º.3.2007 80

14.2.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

1º.3.2007 81

14.2.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

2.3.2007 154

14.2.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão de Meio

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

2.3.2007 155

14.2.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão de Política

Agropecuária e
Agroindustrial na 1ª

2.3.2007 156



Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
14.2.2007 1ª Reunião Especial da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

2.3.2007 157

14.2.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
Para Emitir Parecer
sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº

17.593

2.3.2007 157

14.2.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão de

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

Legislatura

2.3.2007 158

14.2.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão do
Trabalho, da

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

2.3.2007 159

14.2.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão de Redação

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

23.3.2007 1633

15.2.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª

1º.3.2007 82



Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
15.2.2007 1ª Reunião Especial da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
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24.3.2007 334



da 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
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Legislatura
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Legislativa Ordinária
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Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
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8.3.2007 13ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
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Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça
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Legislativa Ordinária
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8.3.2007 2ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política
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Agroindustrial na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.3.2007 1061

8.3.2007 3ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
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do Consumidor e do
Contribuinte na 1ª
Sessão Legislativa
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Legislatura
8.3.2007 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de
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na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura
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Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª
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13.3.2007 14ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura
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13.3.2007 1ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.3.2007 1230

13.3.2007 3ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura
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13.3.2007 2ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.3.2007 1305

13.3.2007 3ª Reunião Ordinária da 21.3.2007 1308



Comissão de
Transporte,

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

13.3.2007 2ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura
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14.3.2007 15ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura
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14.3.2007 Evento Realizado na
15ª Reunião Ordinária

da 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura -

Destinada ao
Lançamento da II

Conferência Estadual
de Políticas para as

Mulheres e à
Realização de

Homenagem às
Mulheres, dentro da

Comemoração do Dia
Internacional da

Mulher

17.3.2007 1013

14.3.2007 3ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização do Ciclo
de Debates “A
Participação da

17.3.2007 1167



Mulher nos Espaços
de Poder”, em

Comemoração ao Dia
Internacional da

Mulher
14.3.2007 2ª Reunião

Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.3.2007 1262

14.3.2007 3ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

23.3.2007 1633

14.3.2007 3ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

23.3.2007 1634

14.3.2007 3ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
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14.3.2007 2ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

23.3.2007 1637

14.3.2007 2ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e

24.3.2007 1869



Cooperativismo na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
14.3.2007 2ª Reunião Ordinária da

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

Legislatura

30.3.2007 2190

15.3.2007 16ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

17.3.2007 1110

15.3.2007 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

17.3.2007 1228

15.3.2007 3ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.3.2007 1266

15.3.2007 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão do
Trabalho, da

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

21.3.2007 1309

15.3.2007 4ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 1ª

23.3.2007 1639



Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
15.3.2007 3ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política
Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

23.3.2007 1640

15.3.2007 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Educação, Ciência,

Tecnologia e
Informática na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

23.3.2007 1642

15.3.2007 4ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

24.3.2007 1870

15.3.2007 3ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

24.3.2007 1871

20.3.2007 17ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

22.3.2007 1311

20.3.2007 4ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

27.3.2007 1893



Legislatura
20.3.2007 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

28.3.2007 1935

20.3.2007 4ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

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

29.3.2007 2058

20.3.2007 3ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.3.2007 2059

20.3.2007 2ª Reunião
Extraordinária da

Comissão do
Trabalho, da

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

30.3.2007 2188

20.3.2007 3ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

31.3.2007 2632

21.3.2007 18ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

23.3.2007 1465

21.3.2007 Ata do Evento
Realizado na 18ª

31.3.2007 1578



Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Realização do VI
Fórum das Águas para

o Desenvolvimento
Sustentável de Minas

Gerais
21.3.2007 5ª Reunião

Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

27.3.2007 1910

21.3.2007 3ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

30.3.2007 2189

21.3.2007 4ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização do “VI
Fórum das Águas

Para o
Desenvolvimento

Sustentável de Minas
Gerais”

31.3.2007 2383

21.3.2007 4ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

31.3.2007 2635

21.3.2007 1ª Reunião Ordinária da 31.3.2007 2636



Comissão de
Administração Pública

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.3.2007 4ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

31.3.2007 2637

21.3.2007 2ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

31.3.2007 2639

21.3.2007 3ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

31.3.2007 2640

22.3.2007 19ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

24.3.2007 1706

22.3.2007 6ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada ao

Lançamento da
Campanha da

Fraternidade 2007,

27.3.2007 1877



com o Tema
“Fraternidade e

Amazônia” e o Lema
“Vida e Missão neste

Chão”
22.3.2007 4ª Reunião Ordinária da

Comissão de Política
Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.3.2007 2060

22.3.2007 5ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização do “VI
Fórum das Águas

Para o
Desenvolvimento

Sustentável de Minas
Gerais”

31.3.2007 2438

22.3.2007 5ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

31.3.2007 2641

22.3.2007 5ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

31.3.2007 2642

23.3.2007 9ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª

28.3.2007 1921



Legislatura -
Destinada a

Homenagear o Partido
Comunista Brasileiro -

PCdoB - Pelo
Transcurso dos Seus
85 Anos de Fundação

23.3.2007 7ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização do “VI
Fórum das Águas

Para o
Desenvolvimento

Sustentável de Minas
Gerais”

31.3.2007 2517

23.3.2007 8ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização do “VI
Fórum das Águas

Para o
Desenvolvimento

Sustentável de Minas
Gerais”

31.3.2007 2586

27.3.2007 20ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

29.3.2007 1937

28.3.2007 21ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

30.3.2007 2097

29.3.2007 22ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

31.3.2007 2256



Ordinária da 16ª
Legislatura
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 1º DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/2/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Resolução nº 119/2007 - Projetos de Lei nºs
120 a 130/2007 - Requerimentos dos Deputados Antônio Júlio (7),
Célio Moreira, Luiz Humberto Carneiro (6), Paulo Cesar (15),
Sebastião Helvécio (11), Dalmo Ribeiro Silva e Adalclever Lopes -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Carlos Pimenta, Deiró
Marra e Sávio Souza Cruz - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Doutor Viana e Durval Ângelo, das Deputadas Rosângela
Reis e Elisa Costa e do Deputado Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Questão de ordem - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Antônio Júlio (7),
Célio Moreira, Luiz Humberto Carneiro (6), Paulo Cesar (15),
Sebastião Helvécio (11) e Dalmo Ribeiro Silva; deferimento - Votação
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Adalclever Lopes;
aprovação - Discussão e Votação de Indicações: Indicação, feita pelo
Governador do Estado, do Nome do Sr. Agílio Monteiro Filho para o
Cargo de Ouvidor-Geral Adjunto do Estado; encerramento da
discussão; questão de ordem; chamada para recomposição de
quórum; inexistência de quórum para votação - Requerimento do
Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado Luiz
Tadeu Leite - Requerimento do Deputado Dimas Fabiano;
deferimento; discurso do Deputado Gil Pereira - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca -  Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
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Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - 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 -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela
Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi  -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Ademir Lucas, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 RESOLUÇÃO Nº 119/2007
(Ex-Projeto de Resolução nº 1.929/2004)
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Susta os efeitos do § 1º do art. 11 do Decreto nº 43.756, de 2 de
março de 2004.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam sustados os efeitos do § 1º do art. 11 do Decreto nº

43.756, de 2 de março de 2004, que contém o Regulamento de
Promoções de Praças das instituições militares do Estado de Minas
Gerais, nos termos do inciso XXX do art. 62 da Constituição do
Estado.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Trata o presente projeto de exercer um mecanismo de

controle inafastável, qual seja o poder de sustar os efeitos de ato
normativo que exorbite os limites do poder regulamentar, na medida
em que, à luz da Constituição de 1988, excetuada a hipótese do art.
84, VI, da aludida Carta, os decretos se prestam exclusivamente à fiel
execução da lei.

Com fulcro no art. 62, XXX, da Constituição do Estado, o dispositivo
cujos efeitos se pretende sustar por meio deste projeto é o § 1º do art.
11 do Decreto nº 43.756, de 2004. Em sendo tal decreto o que veicula
o Regulamento das Promoções de Praças das instituições militares
mineiras, temos que ele se propõe a operacionalizar e explicitar o teor
das leis, sem feri-las, que trazem todas as modalidades de promoção
aplicáveis aos policiais e aos bombeiros militares do Estado, bem
como os processos e requisitos que levam a essas promoções.

Ocorre que a finalidade de promover a “fiel execução” das leis foi
afrontada pelo § 1º do art. 11 do Decreto nº 43.756, de 2004, porque
ali - quando estava se tratando especificamente da promoção por
tempo de serviço, a qual foi instituída pela Lei Complementar nº
74/2004 - se iniciou uma cadeia de remissões a outros artigos; cadeia
essa que, na prática, trouxe consigo uma ampliação inconstitucional
do rol de requisitos a serem cumpridos pelos cabos e pelos soldados,
na condição de candidatos à promoção por tempo de serviço.

A colisão é tão notória quanto absurda. Veja-se que o aludido § 1º
do art. 11 - que trata dos casos de promoção por tempo de serviço,
que foi instituída pela Lei Complementar nº 74/2004 - nos remete às
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mesmas regras do art. 10, que é relativo às promoções por
antiguidade e merecimento inseridas na Lei nº 5.301, de 1969. Isso foi
feito, por mais que essas se tratem de hipóteses normativas diferentes
e por mais que tenha havido uma lei complementar especificamente
destinada à instituição da figura da promoção por tempo de serviço.
Para que se elucide patentemente o alegado, segue o teor daquele
primeiro dispositivo citado:

“Art. 11 - .....................................
§ 1º - Às praças candidatas à promoção por tempo de serviço aplica-

se o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 10”. (Grifo nosso.)
Por seu turno, no art. 10 do Decreto nº 43.756, de 2004, encontra-

se, em seu § 1º, uma segunda remissão, qual seja a referente ao art.
12. Novamente faço questão de explanar o conteúdo da norma citada:

“Art. 10 - ......................................
§ 1º - A praça que vier a ser atingida por qualquer das restrições

previstas no art. 12 para promoção por antiguidade e merecimento,
não terá acesso à graduação imediata, ainda que esteja incluída no
Quadro de Acesso”. (Grifo nosso.)

Conflito algum haveria se os requisitos exigidos para as promoções
por merecimento e antiguidade coincidissem ou não fossem
contraditórios com os requisitos estabelecidos na lei específica da
promoção por tempo de serviço; observemos, contudo, que a
remissão ao art. 12 do Decreto nº 43.756 encerra o ciclo remissões,
apresentando um cenário de discordância consistente em vários,
literalmente, vários dispositivos.

Para que se confronte os limites do aludido decreto com a Lei
Complementar nº 74, é necessário comparar, passo a passo, o
estabelecimento de requisitos à figura da promoção por tempo de
serviço. Quem quer que faça isso, assustar-se-á com as maiores
restrições que foram acrescidas aos Cabos e aos Soldados que
vierem a solicitar a promoção pelo decurso de dez anos de serviço na
mesma graduação.

Apenas para ilustrar o que tenho dito, tomo, como exemplo, a
estatística dessa primeira grande leva de Soldados promovidos no dia
7/4/2004, pois, dos 8 mil promovidos, tivemos cerca de 300 militares
que viram sua promoção inviabilizada por força dos requisitos que não
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estavam na Lei Complementar nº 74, mas que foram absurda e
inconstitucionalmente criados pelo Decreto nº 43.756.

A comparação é direta e a fazemos aqui mesmo. A seguir, temos
uma tabela em que a coluna da esquerda traz o texto do art. 2º da Lei
Complementar nº 74, de 2004 e a coluna da direita apresenta o texto
do art. 12 do decreto que regulamenta as promoções das praças das
instituições militares do Estado.

Lei Complementar nº 74, de 2004
“Art. 2º - A Seção V do Capítulo II da Lei nº 5.301, de 16 de outubro

de 1969, passa a denominar-se "Da Promoção por Tempo de Serviço
e por Antigüidade", passando o art. 214 a vigorar com a seguinte
redação:

"Art. 214 - A promoção por tempo de serviço é devida ao Soldado e
ao Cabo que tiverem, no mínimo, dez anos de efetivo exercício na
mesma graduação e que satisfizerem os seguintes requisitos:

I - estar, no mínimo, no conceito B-24 ou equivalente, nos termos da
Lei nº 14.310, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre o Código de
Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais;

II - estar, exceto o Soldado, apto no treinamento policial básico ou
equivalente, nos termos de normatização administrativa baixada pelo
Comandante-Geral;

III - não estar “sub judice”, nos termos deste Estatuto.”.”
Decreto nº 43.756, de 2004
“Art. 12 - Não poderá ser promovida a praça que se encontrar numa

das seguintes situações:
I - cumprindo sentença penal;
II - em deserção;
III - respondendo a Processo Administrativo-Disciplinar - PAD ou a

Processo Administrativo-Disciplinar Sumário - PADS ;
IV - “sub judice”, denunciado, nos crimes dos gêneros seguintes:
a) contra a Segurança Nacional;
b) comuns ou militares, contra os costumes ou sexuais, patrimônio,

Administração Pública, Justiça e dolosos contra a vida;
c) militares em tempo de guerra;
d) militares em tempo de paz, previstos nos Títulos I e II da 1ª parte

do Livro II e nos Capítulos II e III do Título III da 1ª parte do Livro II do
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Código Penal Militar;
V - moralmente inidônea;
VI - inapta em exame de saúde;
VII - sem interstício e arregimentação, na graduação;
VIII - sem aprovação no CAS, para promoção à graduação de

primeiro-sargento;
IX - sem aprovação no Curso de Formação de Sargentos ou

equivalente, para promoção à graduação de 3º Sargento;
X - sem aprovação no Curso de Formação de Cabos ou equivalente

para promoção à graduação de cabo, exceto quando a promoção for
por tempo de serviço;

XI - não aprovada no exame de aptidão profissional, para promoção
a segundo-sargento ou subtenente;

XII - no conceito "B" com pontuação igual ou inferior a menos vinte e
cinco pontos;

XIII - no conceito "C".”
Ora, o rol de requisitos da Lei Complementar nº 74 - que fez inserir

no Estatuto dos Militares a figura da promoção por tempo de serviço -
é taxativo. Não se trata de um rol que estava à disposição de
acréscimos pelo Poder Executivo, no exercício do seu poder
regulamentar. A reserva legal é forte e irredutível aqui, porque não
cabe ao Executivo diminuir nem dificultar o acesso ao gozo de direito
que foi instituído em lei.

Nesse sentido, é sempre pertinente a lição de Hely Lopes Meirelles,
no sentido de que, “sendo o regulamento, na hierarquia das normas,
ato inferior à lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas
disposições. Só lhe cabe explicitar a lei, dentro dos limites por ela
traçados, ou completá-la, fixando critérios técnicos e procedimentos
necessários para sua aplicação”. (Grifo nosso.)

Exposto tudo isso, não há como seguirmos considerando como
válido o § 1º do art. 11 do Decreto nº 43.756. A exorbitância em
relação aos limites do poder regulamentar é tão cristalina, que não é
possível  que sigamos vendo centenas de militares - Cabos e
Soldados - serem cerceados em seu direito de ser promovidos por um
mero decreto que não se limitou ao seu papel constitucional de fiel
executor da lei. Se era para restringir mais ou menos, quem deveria
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haver decidido sobre isso seria esta própria Casa Legislativa.
Por essas razões é que solicito o apoio dos nobres colegas para a

aprovação deste projeto de resolução, com o qual exercitaremos o
devido controle dos limites dos atos normativos do Poder Executivo,
tal como rege o art. 62, XXX, da Constituição Estadual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 120/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.426/2004)

Dá nova redação ao inciso III do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores - IPVA -, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso III do art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro

de 2003, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3º - .................................
III - veículo de pessoa portadora de deficiência;".
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2007.
André Quintão
Justificação: A redação original da lei concede isenção do IPVA

apenas ao portador de deficiência física que tenha o seu veículo
adaptado. O projeto propõe ampliar esse benefício a todos os
portadores de deficiência, não importando se ele é o condutor do
veículo. Entendo que todos os portadores de deficiência, seja
sensorial, seja física, seja mental, devam receber esse benefício, uma
vez que a dificuldade de locomoção na cidade é semelhante para
todos eles e o sistema de transporte público ainda é precário no
atendimento dessas pessoas.

- 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 121/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.606/2006)

Altera a Lei nº 12.496, de 6 de maio de 1997, que declara de
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utilidade pública a Fantasiarte Produções Artísticas, com sede no
Município de Mantena.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12.496, de 6 de maio de 1997, que

declara de utilidade pública a Fantasiarte - Produções Artísticas, com
sede no Município de Mantena, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa da Animação,
com sede no Município de Sabará.”.

“Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: A Lei nº 12.496, de 1997, declara de utilidade pública a

Fantasiarte - Produções Artísticas, com sede no Município de
Mantena.

Entretanto, a instituição aprovou e registrou cartorialmente, em
5/1/2006, alteração do seu estatuto mudando sua denominação para
Casa da Animação e transferindo sua sede para o Município de
Sabará, mantendo, todavia, sua finalidade de promoção artística e
cultural. Além disso, as ações desenvolvidas apóiam crianças e
adolescentes carentes, buscando oportunidades para eles. Os
programas de alfabetização de adultos que mantêm dão suporte às
comunidades de baixa renda.

Cabe ressaltar, ainda, que permanecem em seu estatuto
dispositivos que estabelecem a não-remuneração dos membros da
diretoria e que determinam que seu patrimônio, no caso de
dissolução, seja destinado a entidade semelhante, conforme
determina a Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre o processo
declaratório de utilidade pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Contamos, pois, com a anuência e o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto, por tratar-se de uma entidade que trabalha
para que a camadas mais humildes da sociedade tenham acesso à
cultura, às artes, à educação básica e ao mercado de trabalho.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 122/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 984/2003)

Dispõe sobre a instalação e a obrigatoriedade da manutenção
programada de sistemas centrais de ar condicionado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A instalação de aparelhos e centrais de ar condicionado em

estabelecimentos comerciais e industriais, prédios públicos e privados,
hospitais, hotéis, clínicas ou similares deverá:

I - ser precedida de projeto técnico elaborado e aprovado de
conformidade com as normas técnicas vigentes, expedidas pelos
órgãos competentes;

II - ter aprovação prévia do engenheiro responsável pela obra.
Art. 2º - As manutenções preventivas e corretivas nos sistemas

condicionadores de ar serão obrigatórias e obedecerão aos seguintes
critérios:

I - as manutenções preventivas e corretivas serão processadas de
conformidade com as normas técnicas específicas da ABNT e de
acordo com as recomendações dos fabricantes;

II - será obrigatória pelo menos uma manutenção semestral em
todos os sistemas centrais de ar condicionado, para preservação dos
equipamentos e das condições de saúde pública e do meio ambiente;

III - as manutenções deverão ser executadas por empresas
especializadas do ramo, legalmente constituídas, que deverão
comprovar:

a) registro no órgão competente de, pelo menos, um engenheiro
mecânico em seus quadros;

b) existência, em seus quadros, de técnicos legalmente habilitados
para o exercício da função, em número proporcional ao serviço a ser
executado;

IV - os ambientes condicionados deverão garantir aos ocupantes
dos imóveis, simultaneamente, por meio de manutenções periódicas,
condições adequadas de conforto térmico e de pureza do ar ambiente,
de modo a evitar a proliferação ou a propagação, entre outros, de:

a) agentes biológicos: bactérias, vírus, fungos, mofo, protozoários,
algas, odores corporais;
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b) agentes químicos: monóxido de carbono, bióxido de carbono,
bióxido de nitrogênio, ozônio, formaldeído, solventes, fumaça de
tabaco e diversos outros compostos químicos voláteis;

c) agentes inertes respiráveis: microfibras de amianto, de lã e de
vidro, fibras naturais, poeiras.

Art. 3º - Os serviços de manutenção a que se refere o "caput" do art.
2º serão fiscalizados pelos órgãos competentes da administração
municipal, estadual ou federal.

Art. 4º - O Termo de Responsabilidade Técnica, emitido pelo órgão
fiscalizador responsável, certificando as condições de manutenção
dos equipamentos e dos sistemas de ar condicionado, deverá ser
afixado em local visível nos respectivos imóveis.

Art. 5º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo
de sessenta dias contados de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: Segundo publicações da Associação Brasileira de

Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento - ABRAVA -
e de outros órgãos competentes, "nos últimos anos tem aumentado,
em níveis que preocupam, o índice das enfermidades respiratórias
causadas pela má qualidade do ar nos ambientes em que existem
condicionadores de ar”.

Estudos diversos revelam que, quando um percentual significativo
de ocupantes de edifícios, prédios, hospitais e outros recintos
fechados apresentam sintomas persistentes, de menor ou maior
gravidade, tais como alergia, dor de cabeça, irritação dos olhos e das
mucosas, dor de garganta, tontura, náusea e fadiga, não atribuíveis a
fatores pessoais de sensibilidade ou doença, os quais desaparecem
pouco tempo depois da saída do ambiente fechado onde trabalham ou
moram, fica evidente que os sintomas estão relacionados com as
condições ambientais. Em ambientes confinados, devido à
acumulação de variados poluentes que não têm como ser eliminados
ou suficientemente diluídos, o ar torna-se rapidamente desagradável e
até mesmo irrespirável. É o que chamam de "síndrome dos edifícios
doentes".
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Preocupantes, nessas situações, são os surtos graves de doenças
respiratórias, às vezes fatais para pessoas mais sensíveis, que,
segundo se constatou, foram contaminadas pelo ar respirado no
ambiente fechado do local onde permanecem por determinado
período. Um dos agentes patogênicos mais perigosos que às vezes é
encontrado nesses locais é a bactéria Legionella, que provoca uma
forma rara e grave de pneumonia, às vezes fatal para o ser humano.

Os edifícios e os prédios modernos dotados de ar condicionado, os
quais, em princípio, deveriam garantir condições ambientais
confortáveis e saudáveis, não estão imunes a esses problemas. Pelo
contrário, a existência de sistema de ar condicionado parece somente
agravar o problema.

Um sistema de ar condicionado exige manutenção competente e
constante, em estreita obediência às normas técnicas da ABNT e às
recomendações dos fabricantes do aparelho e dos equipamentos.
Caso contrário, o próprio sistema pode ser uma fonte de poluição
autônoma e prejudicial.

O objetivo desta proposição é regulamentar a instalação e a
manutenção de sistemas e equipamentos de ar condicionado, para
evitar que ocorram os problemas citados, e, dessa forma, contribuir
para a melhor qualidade de vida das pessoas que trabalham ou vivem
em recintos com ar condicionado.

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

PROJETO DE LEI Nº 123/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.605/2005)

Autoriza o Poder Executivo de Minas Gerais a doar ao Município de
Monsenhor Paulo o imóvel que especifica.

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

ao Município de Monsenhor Paulo o imóvel que se encontra ocioso,
com área de 589m² (quinhentos e oitenta e nove metros quadrados),
situado na Antiga Fazenda Três Córregos, Rua Nova, Distrito desse
Município.

Parágrafo único - O imóvel (terreno) descrito no “caput” deste artigo
foi objeto de doação ao Estado pelo Município de Monsenhor Paulo,
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em 9 de junho de 1960, por meio da Lei Autorizativa Municipal nº
180/60 e escritura pública de doação registrada no Livro nº 34, fls. 392
a 396, do Cartório de Registro Civil e Tabelionato, da Comarca de
Campanha, objetivando a construção de um prédio para
funcionamento da cadeia pública local.

Art 2º - O imóvel de que trata esta lei destina-se à construção de
uma quadra poliesportiva e ao atendimento de outros projetos
reivindicados pelos moradores daquela localidade.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: Trata-se de imóvel doado ao Estado, em 9/6/60, pelo

Município de Monsenhor Paulo, através da Lei Autorizativa Municipal
nº 180/1960, mediante Escritura Pública de Doação, registrada no
Cartório de Registro Civil e Tabelionato, da Comarca de Campanha,
Livro nº 34, fls. 392 a 396, objetivando a construção de um prédio para
funcionamento da cadeia pública local.

Ocorre que o referido imóvel encontra-se ocioso, não tendo sido
utilizado pelo Estado para a finalidade a que se destinava à época da
doação supracitada.

Atendendo a reivindicação de moradores da localidade, o Município
de Monsenhor Paulo pleiteia utilizar o referido imóvel para construção
de uma quadra poliesportiva e implantação de outros projetos sociais
de interesse da comunidade.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 124/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.602/2006)

Dispõe sobre o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, criado pelo

Decreto nº 36.071, de 27 de setembro de 1994, passa a ser regido por
esta lei.
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Art. 2º - O Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, localizado nos
Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima, com
área de 3.688,63ha (três mil seiscentos e oitenta e oito vírgula
sessenta e três hectares), tem seus limites e confrontações descritos
no anexo integrante desta lei.

Art. 3º - As bacias dos cursos de água Taboão, Rola-Moça,
Barreirinho, Barreiro, Mutuca e Catarina, dentro do perímetro do
Parque, destinadas à proteção de mananciais de água utilizados pela
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -, são
consideradas zonas primitivas, de acordo com o artigo 10, inciso II, do
Decreto nº 21.724, de 23 de novembro de 1981, ficando em
conseqüência vedadas nessas áreas as atividades de lazer, turismo e
outras que possam interferir na biota.

Parágrafo único - As áreas de proteção de mananciais utilizados
pela Copasa-MG continuarão sob a sua administração e fiscalização.

Art. 4º - Fica criado o Conselho Consultivo do Parque Estadual da
Serra do Rola-Moça, constituído de representantes dos seguintes
órgãos e entidades:

I - um do Instituto Estadual de Florestas - IEF -, que será o seu
Presidente;

II - um da Copasa-MG;
III - um de cada conselho municipal do meio ambiente dos

Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima;
IV - um do Instituto Brasileiro de Mineração - Ibram;
V - um da Polícia Militar de Minas Gerais;
VI - um da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam;
VII - um do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos

Naturais Renováveis - Ibama;
VIII - um das entidades representativas de moradores na área de

entorno do Parque;
IX - um das entidades ambientalistas não governamentais,

legalmente constituídas, sediadas nos Municípios abrangidos pelo
Parque.

Parágrafo único - O mandato dos membros do Conselho Consultivo
terá a duração de dois anos.

Art. 5º - São atribuições do Conselho Consultivo:
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I - contribuir para a administração do Parque;
II - opinar sobre a elaboração do plano diretor, sugerindo diretrizes

para compatibilizar as funções de proteção dos ambientes naturais do
Parque aos diversos usos possíveis;

III - acompanhar a execução do plano diretor, bem como sugerir as
modificações que nele se fizerem necessárias, a partir da implantação
e funcionamento do Parque.

Art. 6º - O Conselho Consultivo será implantado pelo IEF, nos
termos de portaria de seu Diretor-Geral.

Art. 7º - As normas de organização e funcionamento do Conselho
Consultivo serão fixadas no regimento interno, que deverá ser
elaborado até sessenta dias após a posse de seus membros.

Art. 8º - O IEF, com o apoio da Copasa-MG, elaborará no prazo de
dezoito meses o Plano Diretor do Parque, que deverá prever o
zoneamento da área e o desenvolvimento de programas de manejo,
de administração e de educação ambiental.

Art. 9º - Cabe ao IEF exercer, em conjunto com a Copasa-MG, a
administração do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça.

Art. 10 - Este lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

Memorial Descritivo
Parque Estadual da Serra do Rola-Moça

Sob o antigo viaduto da Mutuca, na BR-040, no sentido Belo
Horizonte-Rio de Janeiro, próximo à captação da Copasa, na margem
direita do Córrego da Mutuca, inicia-se o polígono com o vértice V-1,
de coordenadas N:7.787.040 e E:607.940; deste segue subindo pelo
divisor de águas, por uma distância aproximada de 580m no sentido
nordeste, até o vértice V-2, de coordenadas N:7.787.490 e E:607.825,
situado na crista da Serra do Cachimbo; deste segue pelo divisor da
Serra do Cachimbo, por uma distância aproximada de 655m no
sentido sudoeste até o vértice V-3, de coordenadas N:7.787.235 e
E:607.255, situado na crista da Serra do Cachimbo; deste segue uma
distância aproximada de 392m no sentido nordeste, até o vértice V-4,
de coordenadas N:7.787.560 e E:607.025, situada à margem da cerca
de divisa da Copasa; deste segue pela cerca da Copasa, por uma
distância aproximada de 1.298m no sentido nordeste, até o vértice V-
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5, de coordenadas N:7.787.915 e E:605.795, situado à margem da
faixa de domínio da via férrea da RFFSA; deste segue margeando a
faixa de domínio da via férrea, à esquerda do sentido Belo Horizonte-
Ibirité, por uma distância aproximada de 1.692m no sentido sudeste,
até o vértice V-6, de coordenadas N:7.787.110 e E:604.330, situado
junto à cerca da Copasa, à margem esquerda da estrada asfaltada de
acesso à Sical - Blocos Estruturais Sílico-Calcárias S.A. -; deste segue
pela cerca da Copasa, por uma distância aproximada de 643m no
sentido sudeste, até o vértice V-7, de coordenadas N:7.786.490 e
E:604.465, situado junto à cerca da Copasa; deste segue margeando
a cerca de divisa entre a Copasa e a Sical, passando pelos vértices V-
8, de coordenadas N:7.785.960 e E:603.905, V-9, de coordenadas
N:7.785.570 e E:603.950 com distâncias aproximadas
respectivamente de 785m no sentido sudoeste, 398m no sentido
sudeste, 2.164m sudoeste até o vértice V-10, de coordenadas
N:7.784.370 e E:602.300, daí, no sentido sudoeste por
aproximadamente 410m até o vértice V-11, de coordenadas
N:7.784.000 e E:602.060, situado à margem direita do Córrego da
Serrinha; deste segue pela cerca da Copasa, por uma distância
aproximada de 1.240m no sentido sudoeste, até o vértice V-12, de
coordenadas N:7.783.190 e E:601.470, situado à margem direita do
Córrego Bálsamo; deste segue pala cerca da Copasa, passando pelo
vértice V-13, de coordenadas N:7.782.915 e E:600.435, com
distâncias aproximadas respectivamente de 1.100m e 386m, ambas
no sentido sudoeste, até vértice V-14, de coordenadas N:7.782.515 e
E:600.400, situado à margem esquerda do Córrego do Fubá ou Rola-
Moça; deste segue a jusante do Córrego do Fubá ou Rola-Moça por
sua margem esquerda, por uma distância aproximada de 370m, até o
vértice V-15, de coordenadas N:7.782.765 e E:600.130, situado à
margem direita da estrada Tabuões-Ibirité; deste segue a cerca da
Copasa, passando pelo vértice V-16, de coordenadas N:7.781.700 e
E:598.290, com distâncias aproximadas respectivamente de 2.254m e
572m, ambas no sentido sudoeste, até o vértice V-17, de coordenadas
N:7.781.290 e E:597.930, situado à margem da cerca da Copasa;
deste segue confrontando com terras das minerações Santa Paulinia
e Cosim - Cia. Siderúrgica Mogi das Cruzes -, por uma distância
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aproximada de 1.500m, até o vértice V-18, de coordenadas
N:7.780.000 e E:598.685, situado no divisor de águas da Serra dos
Três Irmãos; deste segue descendo a grota mais próxima, por uma
distância aproximada de 667m no sentido sudeste, até o vértice V-19,
de coordenadas N:7.779.428 e E:598.932, situado na margem de uma
linha de transmissão da Cemig; deste segue margeando a linha de
transmissão da Cemig, por uma distância aproximada de 705m no
sentido nordeste, até o vértice V-20, de coordenadas N:7.779.920 e
E:599.450, situado à margem esquerda da estrada de acesso ao
Condomínio Quintas de Casa Branca; deste segue confrontando com
o referido condomínio, passando pelos vértices V-21, de coordenadas
N:7.780.550 e E:600.060, e V-22 de coordenadas N:7.780.120 e
E:600.640, com distâncias aproximadas respectivamente de 897m no
sentido nordeste, 715m no sentido sudeste e 932m no sentido
nordeste até o vértice V-23 de coordenadas N:7.779.390 e E:601.140,
situado na margem esquerda do Ribeirão Casa Branca na confluência
de um talvegue; deste segue subindo pelo talvegue, por uma distância
aproximada de 877m, até o vértice V-24, de coordenadas N:7.779.070
e E:601.940, situado na crista da Serra Ouro Fino; deste segue pelo
divisor de águas da Serra Ouro Fino, por uma distância aproximada
de 2.710m no sentido noroeste, até o vértice V-25, de coordenadas
N:7.781.460 e E:601.360, situado no divisor de águas da Serra Rola-
Moça; deste segue pelo divisor de águas da Serra Rola-Moça, por
uma distância aproximada de 1.340m no sentido nordeste, até o
vértice V-26, de coordenadas N:7.782.120 e E:602.430; deste segue a
jusante do talvegue mais próximo, afluente do Ribeirão Catarina, por
uma distância aproximada de 2.739m no sentido sudoeste, até o
vértice V-27, de coordenadas N:7.779.550 e E:602.560, situado à
margem esquerda do Ribeirão Catarina; deste segue subindo o
espigão, por uma distância aproximada de 649m no sentido nordeste,
até o vértice V-28, de coordenadas N:7.780.000 e E:603.000, situado
no alto do espigão; deste segue com azimute de 88°1 2’36” e distância
de 960,50m até o vértice V-29, de coordenadas N:7.780.030 e
E:603.960, situado no alto do espigão; deste segue pelo divisor de
águas, passando pelos vértices V-30, de coordenadas N:7.779.510 e
E:604.280, e V-31, de coordenadas N:7.779.400 e E:604.640, com
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distâncias aproximadas respectivamente de 591m, 379m e 329m,
todas no sentido sudeste, até o vértice V-32, de coordenadas
N:7.779.300 e E:604.960, situado na crista da Serra da Calçada; deste
segue pelo divisor de águas da Serra da Calçada, confrontando com o
condomínio Retiro das Pedras, passando pelo vértice V-33, de
coordenadas N:7.779.520 e E:605.210, com distâncias aproximadas
respectivamente de 332m e 941m, ambas no sentido nordeste, até o
vértice V-34, de coordenadas N:7.780.310 e E:605.350, situado na
crista da Serra da Calçada; deste segue pela crista da Serra da
Calçada, passando pelo vértice V-35, de coordenadas N:7.781.665 e
E:604.680, com distâncias aproximadas respectivamente de 1.794m e
962m, ambas no sentido nordeste, até o vértice V-36, de coordenadas
N:7.782.455 e E:604.510, situado à margem esquerda da estrada de
acesso Casa Branca-BR 040; deste segue a divisa, passando pelo
vértice V-37, de coordenadas N:7.783.455 e E:604.510, com azimutes
de respectivamente 0°0’00” e 56°45’50” e as distânc ias de 1.000,00m
e 735,28m até o vértice V-38, de coordenadas N:7.783.858 e
E:605.125; deste segue confrontando com terras da MBR, passando
pelo vértice V-39, de coordenadas N:7.783.040 e E:607.555, com os
azimutes respectivamente de 108º36’16” e 30º47’07”, e as distâncias
de 2.563,97m e 881,16m até o vértice V-40, de coordenadas
N:7.783.797 e E:608.006, situado à margem direita da faixa de
domínio da BR-040 (sentido Belo Horizonte-Rio de Janeiro); deste
segue margeando a faixa de domínio da BR-040 em direção a Belo
Horizonte, passando pelos vértices V-41, de coordenadas N:7.784.060
e E:607.895, V-42, de coordenadas N:7.784.775 e E:607.745, V-43,
de coordenadas N:7.785.250 e E:607.970, e V-44, de coordenadas
N:7.786.110 e E:607.545, com distâncias aproximadas
respectivamente de 283m, 756m, 522m, 988m e 1.039m até o vértice
V-1, ponto inicial desta descrição, delimitando assim uma área de
aproximadamente 3.688,63ha e com um perímetro de cerca de
43.316,91 metros.

1) Os vértices desta descrição estão referenciados a coordenadas
planas no sistema UTM, obtidas graficamente, tendo o Meridiano
Central de 45°W Gr. E DATUM horizontal Córrego Aleg re.

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2007.



18

Ivair Nogueira
Justificação: A proposição que apresentamos busca conferir "status"

de lei às medidas preconizadas no Decreto nº 36.071, de 27/8/94, que
criou o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça e definiu no seu
anexo os limites e confrontações dessa unidade de conservação. Tal
medida se justifica em face do disposto na Constituição Federal e na
recente lei do  Sistema Nacional de Unidades de Conservação -
SNUC -, em que o ordenamento jurídico mostra preferência pela
criação de áreas ambientalmente protegidas por meio de lei
específica. Não obstante a Lei Federal nº 6.902, de 1981, que
disciplina a criação de estações ecológicas e áreas de proteção
ambiental, permitir que as unidades de conservação possam ser
criadas por meio de decreto, a sua modificação ou extinção só
poderão ser realizadas por meio de lei, por expressa exigência da
Constituição Federal.

É de ressaltar que o Executivo, ao criar o Parque Estadual da Serra
do Rola-Moça, adotou, sabiamente, o critério de traçar os seus limites
de forma a excluir atividades implantadas ou em implantação do
interior da área ambientalmente protegida. Foi uma atitude coerente
com o ordenamento jurídico brasileiro de reconhecer o direito
adquirido e, por outro lado, criar uma unidade de conservação sem
pendências jurídicas, o que poderia protelar, por prazo indeterminado,
a sua implementação.

Hoje, o Parque do Rola-Moça é uma quase realidade, pois para sua
completa implantação restam alguns conflitos que têm demonstrado
ser de difícil resolução do ponto de vista fundiário, exigência inerente
à tipologia da unidade que se pretende efetivar. Subsistem no interior
do Parque atividades econômicas e ocupações urbanas,
representadas por mineração amparada pelo Decreto de Lavra n°
80.115, de 10/8/77, originado do Processo DNPM n° 8 21.735/1971, e
pelo loteamento Solar do Barreiro, existente desde o ano de 1966,
conforme notícias veiculadas na imprensa estadual e em registros
cartoriais.

Ambas as atividades localizam-se em uma área quase limítrofe do
Parque, em uma porção de terreno que configura um curioso apêndice
geográfico ao traçado da unidade de conservação, que ao lado da



19

mineradora e do loteamento excluiu do interior da área protegida uma
faixa de terras ocupada por atividade minerária similar à citada
anteriormente.

O traçado dos limites que propomos no anexo desta proposição
corrige esta situação peculiar e tem como mérito ambiental a
facilitação da efetiva implementação e regularização fundiária dos
terrenos do Parque. De fato, a proposição promove a exclusão de
uma zona ocupada por atividades econômicas anteriores à criação do
Parque, igualando-a ao tratamento dado às demais áreas ocupadas
anteriormente a 1994. Com isso, abre-se uma ampla perspectiva de
se completar a implantação do Parque e de se fazer justiça aos
atingidos pela unidade de conservação, além de se possibilitar a
resolução de um conflito que vem se arrastando a anos, sem
horizonte de solução, o que deixa os residentes e os titulares da
mineradora em uma angustiante situação de incerteza.

Por fim, observamos que a área que se propõe excluir do interior do
Parque já está fortemente antropizada pela ocupação urbana e pelas
atividades minerárias, não representando portanto perda ambiental
significativa que possa comprometer a integralidade da área
protegida, exceto pela redução de sua superfície em cerca de 6,5% do
total.

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

PROJETO DE LEI Nº 125/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.385/2005)

Dá nova redação ao “caput” do art. 10 da Lei nº 14.699, de 6 de
agosto de 2003, que dispõe sobre formas de extinção e garantias do
crédito tributário e dá outras providências, e revoga o inciso I, do
mesmo artigo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do art. 10 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de

2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 - Os precatórios vencidos e as parcelas vencidas de

precatórios parcelados que estejam registrados no sistema estadual
de precatórios poderão, na forma prevista na legislação, ser utilizados
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para pagamento dos bens adquiridos nos leilões promovidos pelo
Estado, desde que:”.

Art. 2º - Fica revogado o inciso I do art. 10 da Lei nº 14.699, de
2003.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Esta proposição legislativa tem por fim operar alteração

no texto da Lei nº 14.699, de 6/8/2003, consistente na alteração do
“caput” de seu art. 10 e na revogação do inciso I do mesmo artigo.

O referido dispositivo dispõe que os precatórios vencidos e as
parcelas vencidas de precatórios parcelados que estejam registrados
no sistema estadual de precatórios podem ser utilizados para o
pagamento dos bens adquiridos nos leilões a que se referem os arts.
7º e 8º da lei, que são aqueles oriundos de adjudicação judicial ou de
dação em pagamento. Nota-se que a possibilidade de utilização do
título de crédito fica limitada aos casos em que o Estado promove
leilões naquelas duas condições, o que afasta a viabilidade do gozo
do crédito consubstanciado no precatório nas demais hipóteses de
leilão (aquelas em que os bens não forem oriundos de adjudicação ou
dação em pagamento). Cuida a alteração proposta no texto do “caput”
de garantir a extensão da possibilidade criada com a lei, de forma que
o titular do crédito possa usufruir de seu direito em um universo maior
de situações. A majoração do rol de situações atinge o objetivo de dar
efetividade ao direito conquistado pelo credor e, de outro lado, permite
que o Estado veja quitado seu débito - já reconhecido e vencido - sem
que para isso precise afetar o tesouro.

No que se refere ao inciso I, o que se pretende é a sua revogação,
já que, na prática, inviabiliza a perfeita execução do ideal saneador da
lei. Dita esse inciso que a utilização dos precatórios vencidos - ou
parcelas vencidas de precatórios parcelados - para o pagamento dos
bens adquiridos em leilão só poderá ocorrer caso não exista
precatório de outro credor do Estado anterior, em ordem cronológica,
àquele utilizado.

Assim, na prática, o que ocorre é que o titular do crédito vencido só
tem a possibilidade de utilizá-lo para o pagamento de bens adquiridos
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em leilão quando já for a sua vez, na ordem cronológica de
pagamento, de receber o valor correspondente ao título. É o
equivalente a dizer-se que é dada ao credor - e somente àquele que
de fato já é o próximo cotado a receber do Estado o valor devido - a
opção de receber em espécie a quantia ou utilizar-se do mesmo valor
para aquisição de bens. Trata-se de instrumento que, da forma como
se encontra regulado, tornou-se inócuo.

Ora, sob o pretexto de atender a norma constitucional - leia-se art.
100 da Constituição da República - incluiu-se no rol de requisitos para
a viabilização da possibilidade da utilização dos precatórios,
instrumento que, na realidade impede que os demais titulares de
créditos vencidos usufruam o direito que lhes assiste, uma vez que,
existindo outro credor cronologicamente anterior, lhe é vetada a
alternativa (aos posteriores). O que se pretende, portanto, é a
revogação do inciso I do art. 10 da Lei nº 14.699, de 2003; assim,
todos os titulares de créditos já vencidos poderão se valer de seus
precatórios para o pagamento de bens adquiridos em leilões. Fique
claro que não há qualquer infração à norma constitucional acima
suscitada uma vez que a ordem de pagamento não será afetada e o
critério cronológico permanecerá inalterado. O que se acrescenta é
uma nova possibilidade de efetivar o gozo de direito já reconhecido, a
critério do titular que poderá optar por aguardar o pagamento ordinário
ou por utilizar seu crédito vencido na aquisição de bens leiloados.

Dessa forma, sendo projeto que trará tranqüilidade aos credores do
Estado e, por outro lado, que promoverá uma quitação alternativa dos
débitos do Poder Público - contribuindo assim para o saneamento das
dívidas estatais - conto com o apoio dos nobres pares para sua
aprovação.

- 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 126/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.875/2004)

Dispõe sobre licenciamento provisório de veículos automotores e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - É vedado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
condicionar o licenciamento anual de veículo automotor ao prévio
pagamento de multa de trânsito quando:

I - houver recurso administrativo ou questionamento judicial contra
toda e qualquer multa pendente;

II - não tiver sido o proprietário do veículo devidamente notificado
das multas pendentes.

Parágrafo único - Para os fins do art. 131 da Lei Federal nº 9.503, de
23 de setembro de 1997, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais,
por meio do seu Departamento de Trânsito, expedirá documento de
licenciamento provisório, o qual terá sua duração vinculada à duração
das situações previstas nos incisos I e II do “caput” deste artigo.

Art. 2º - Para os devidos fins legais, terá direito à certidão positiva de
existência de multas de trânsito, com efeitos de negativa, o
proprietário de veículo automotor que estiver recorrendo de multa de
trânsito decorrente de infração cometida durante o período
compreendido entre a notificação do furto ou roubo de seu veículo,
conforme constar de boletim de ocorrência policial, e a recuperação
daquele.

Parágrafo único - A certidão de que trata o “caput” deste artigo será
emitida pelo Departamento de Trânsito da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais e terá sua validade vinculada ao resultado do recurso
administrativo interposto contra as multas ocorridas durante o período
em que estiver sendo apurado o furto ou roubo de veículo e este não
tiver sido encontrado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto cuida de apresentar solução normativa

para um problema que, embora venha sendo levado ao Judiciário em
larga escala, não traz grandes dúvidas quanto ao mérito da sua
resposta: não é possível que a administração pública vincule o
licenciamento de veículos ao pagamento de multas que estão sob
recurso ou que nem sequer foram notificadas ao administrado. Daí
porque se pretende criar no âmbito do Estado o licenciamento
provisório para abarcar e proteger o cidadão que se veria
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constrangido a pagar multas de que discorda para não ver seu veículo
apreendido por estar sem o devido licenciamento.

É justamente uma interpretação conforme a Constituição que se
deve emprestar ao texto do Código de Trânsito Brasileiro que exige o
prévio pagamento de multas, impostos e demais encargos incidentes
sobre o veículo para que se proceda a sua vistoria e licenciamento.
Ora, se ainda está sob recurso, não há que falar em multa exigível
para todos os fins da legislação de trânsito.

É essa a interpretação do Superior Tribunal de Justiça:
“Recurso Especial nº 249.078 - Minas Gerais (2000/0015956-5)
Relator: Min. Franciulli Netto.
Reclamante: Ministério Público do Estado de Minas Gerais.
Reclamado: Nelson Antunes de Souza.
Advogado: Calanico Sobrinho Rios.
Ementa: Recurso especial. Administrativo. Certificado de Registro e

Licenciamento de Veículo. Multa discutida em recurso administrativo.
Violação aos artigos 128, 131, § 2º, 285, § 1º, e 286 da Lei nº
9.503/97.

Não há exigibilidade da multa de trânsito na pendência de recurso, o
que impede seja seu pagamento demandado pela administração
pública para a renovação da licença.

O direito de defesa, de acordo com as disposições do artigo 286 do
CTB, não se restringe apenas à ‘notificação para se defender’.

O expresso mandamento do § 1º do artigo 285 da Lei nº 9.503/97,
de que ‘o recurso não terá efeito suspensivo’, não se refere à
penalidade de multa, mas apenas refere-se às demais penalidades.

Recurso especial não conhecido. Decisão unânime”.
Por outro lado, busca-se também garantir ao cidadão vítima de furto

ou roubo de seu veículo que ele possa, por exemplo, entrar com todos
os documentos para recebimento de seguro, sem ser constrangido a
pagar multas ocasionadas por quem furtou ou roubou o veículo e
pelas quais o proprietário não foi responsável. Desse modo, se houver
a comprovação do recurso administrativo embasado no boletim de
ocorrência em relação ao furto ou roubo do veículo, poderá o
Departamento de Trânsito da Polícia Civil emitir uma certidão positiva
de existência de multas de trânsito, com efeitos de negativa.
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Tanto o licenciamento provisório quanto a aludida certidão positiva
com efeitos de negativa são demandas que hoje apenas são
solucionadas pelo Poder Judiciário, o que torna mais onerosa e difícil
a efetivação do direito individual lesado e do devido processo
administrativo, com as garantias aos direitos do cidadão que lhe são
inerentes.

Ao criarmos no agir administrativo da Polícia Civil de Minas Gerais
tais medidas de meio-termo, buscamos conformar tal agir a uma
interpretação conforme a Constituição, para que sejam respeitados os
direitos e garantias individuais. Nem se diga que tais soluções
somente poderiam ser previstas no âmbito federal, no seio do Código
de Trânsito Brasileiro, pois aos Estados e aos municípios também é
atribuída a função de fiscalização e execução da política de trânsito.

O administrador público estadual, portanto, deve poder interpretar a
norma federal à luz da Constituição da República, e, com base nessa
perspectiva, o Legislativo mineiro também deve possibilitar que aquele
administrador tenha como buscar soluções que não afrontem a Carta
Magna, na medida em que a própria lei conferirá uma sinalização
clara para o agir administrativo.

Por essas razões, é que pedimos o apoio dos nossos pares para a
aprovação deste relevante projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 127/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.049/2005)

Dispõe sobre a fixação de escala de serviço e turno de plantão de
militares e servidores públicos no dia das eleições.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Para resguardar o direito de voto do militar e do servidor

estadual que, por força de escala de serviço ou de turno de plantão,
estiver de serviço no dia das eleições convocadas pela Justiça
Eleitoral, fica proibida a determinação de escala ou plantão de
trabalho no serviço público do Estado de Minas Gerais que coincida
em mais de 50% (cinqüenta por cento) das horas disponíveis para o
cidadão exercitar o seu direito de voto.
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Parágrafo único - Para cumprimento do disposto no “caput” deste
artigo, a administração pública estadual deverá organizar as escalas
de serviço e os turnos de plantão, de modo a permitir que o militar e o
servidor estadual tenham, no mínimo, quatro horas disponíveis para o
deslocamento necessário ao direito de voto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto cuida de apresentar solução normativa

para um problema que vem constrangendo absolutamente o direito de
voto de inúmeros servidores e militares.

Não se está tratando de uma incompatibilidade entre as escalas de
serviço e os turnos de plantão dos militares e dos servidores públicos
mineiros com o exercício do direito de voto desses cidadãos. Muito
pelo contrário, o que se busca com este projeto é ajustar - com
isonomia e impessoalidade - uma regra, com o objetivo de
compatibilizar uma coisa com a outra, pois passaremos a determinar o
tempo máximo de restrição do horário do servidor e do militar no dia
das eleições com uma escala de serviço ou com um turno de plantão.
Atenderemos ao interesse público da administração mineira, mas
também asseguraremos a plena efetividade do direito de voto dos
aludidos servidores e militares.

Por outro lado, não haverá repercussão financeira alguma com este
projeto, tampouco haverá prejuízo no atendimento das situações de
emergência no dia das eleições. Ou seja, as alterações promovidas
são pequenas em face do grande avanço que daremos.

Por essas razões, é que pedimos o apoio dos nossos pares para a
aprovação deste relevante projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 128/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.726/2006)

Declara de utilidade pública a Igreja Evangélica Betesda, com sede
no Município de Belo Horizonte.

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

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A Igreja Evangélica Betesda, em pleno e regular

exercício desde 17/11/2002, com sede na R. Sete de Setembro, nº
456, Bairro Cabana, Município de Belo Horizonte, é uma associação
religiosa de direito privado, sem fins lucrativos, de personalidade
jurídica própria e caráter assistencial.

Tal entidade tem por base única a Bíblia Sagrada, como regra de fé,
e tem por finalidade difundir seus ensinamentos, em toda a sua
plenitude. É administrada por diretoria constituída de pessoas idôneas
e não remuneradas pelos cargos que ocupam.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 129/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.832/2004)

Autoriza o Governo do Estado a criar a Medalha Cabo Valério e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Governo do Estado autorizado a criar a Medalha

Cabo Valério, com o objetivo de homenagear as praças da Polícia
Militar de Minas Gerais - PMMG - e do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais - CBMMG - que, nos vinte e cinco anos de sua
formatura, destacarem-se pelos relevantes serviços prestados à
corporação a que se vinculam.

Parágrafo único - A medalha não será concedida “post mortem”.
Art. 2º - A Medalha Cabo Valério será administrada por comissão

constituída de sete praças designadas pelo Governador do Estado,
com a presença de, pelo menos, dois representantes de cada uma
das seguintes entidades:
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I - Associação dos Praças da PM e BM - ASPRA PM-BM -;
II - Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais - CSCSPMMG -;
§ 1° - A comissão de que trata este artigo poderá s er assessorada

pelas Diretorias de Pessoal - DP - e de Promoção Social - DPS - da
Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG.

§ 2° - O Governador do Estado será o Presidente de Honra da
medalha de que trata esta lei.

Art. 3º - As condecorações serão concedidas anualmente, em
cerimônia a ser realizada no Palácio da Liberdade, no mês de
dezembro, ou em caráter excepcional, a qualquer tempo.

§ 1º - A lista das praças a serem agraciadas com a Medalha Cabo
Valério constará em decreto do Governador do Estado, que será
publicado no órgão oficial dos Poderes do Estado.

§ 2º - Os agraciados receberão as medalhas das mãos do
Governador do Estado, de acordo com o cerimonial estabelecido pelo
regimento interno.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, que
definirá a forma de concessão da Medalha Cabo Valério e as
atribuições da comissão encarregada de sua administração.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto pretende instituir justa homenagem aos

militares que, depois de completarem 25 anos na corporação,
destacarem-se no exercício das suas funções. Trata-se de conceder
honraria a pessoas que, ao longo de 25 anos, servirem à sociedade,
até mesmo com risco da própria vida.

O nome da medalha é altamente significativo, pois representa para a
praça seu principal momento de luta em prol do direito de exercer sua
cidadania. Cabo Valério foi a praça tragicamente morta no movimento
reivindicatório de 1997 e, a par de ter sido um companheiro de
inegáveis qualidades, como coragem e seriedade, é, hoje, um nome
que simboliza a praça não como um mero objeto a serviço do Estado,
mas como um cidadão dotado de capacidade crítica e possibilidade de
efetiva intervenção democrática na sociedade.
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Mencione-se, outrossim, que os oficiais da PMMG já possuem a
Medalha Coronel José Vargas da Silva, autorizada pela Lei n° 13.406,
de 1999, concedida no aniversário de sua formatura na Academia da
Polícia Militar. É óbvio que as praças merecem o mesmo tratamento.

Trata-se, pois, de medida justa e coerente com o espírito público
que deve nortear as ações deste parlamento, razão pela qual deve
receber total apoio dos nobres pares nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 130/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.093/2006)

Veda aos órgãos das dministrações direta e indireta vinculados a
quaisquer dos Poderes do Estado a locação de veículos automotores
licenciados fora do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É vedado aos órgãos das administrações direta e indireta

vinculados a quaisquer dos Poderes do Estado utilizarem-se da
locação de veículos automotores que tenham seus licenciamentos
fora do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2007.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Nos dias de hoje, é uma prática comum entre as

locadoras de veículos automotores em Minas Gerais o licenciamento
(emplacamento) em outros Estados.

Com relação ao fato, devem ser analisados as seguintes questões:
até pouco tempo atrás, em virtude da inexistência de uma política de
troca de informações e compensação de multas de trânsito entre as
unidades da Federação, os cofres públicos dos Estados que
aplicavam essas multas deixavam de arrecadar. Assim, veículos
automotores emplacados em outros Estados que circulavam por
Minas Gerais não eram autuados. O motorista era multado em um
Estado, mas não recebia a multa, pois o veículo estava vinculado a
outro. Após a implantação do Registro Nacional de Compensação de
Multas Interestaduais - Renacom -, espécie de banco de dados
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nacional que reúne todas as notificações de infrações de trânsito, os
Departamentos de Trânsito - Detrans - e os demais órgãos executivos
de trânsito passaram a poder punir os infratores nas rodovias
estaduais e federais e em vias urbanas, independentemente da
origem do licenciamento. Vale ressaltar que um dos grandes motivos
para implantação de tal sistema foram as locadoras de veículos
automotivos, que, por saberem da falta de interligação, registravam
seus veículos em outro Estado, para ficarem livres das multas.

Os valores recolhidos com o IPVA são divididos igualmente entre o
Estado e os Municípios, tendo as Prefeituras por obrigação de aplicar
25% do arrecadado na educação e 15% na saúde. A base de cálculo
do imposto é o valor venal do veículo, obtido a partir de preços médios
de mercado, sobre o qual é aplicada uma alíquota, que varia de
Estado para Estado, chegando-se ao valor do IPVA. Alguns Estados
tem valores bem baixos de IPVA, por terem menores alíquotas,
atraindo pessoas para licenciarem veículos nestes locais; porém essa
é uma forma de elisão fiscal, ou seja, pratica-se um ato lícito anterior à
incidência tributária, de modo a obter-se legítima economia de
tributos, reduzindo-se o montante a pagar, o que gera uma
arrecadação maior para o Estado onde está licenciado o veículo e
menor para o Estado onde efetivamente ele circula. Pode ser citado
aqui o que vem ocorrendo com relação ao Estado do Paraná:
locadoras licenciam (emplacam) seus veículos em Curitiba onde o
IPVA é mais baixo e os trazem para sua frota em Minas Gerais. Os
veículos na verdade estão no mercado de Minas Gerais, mas gerando
impostos para o Estado do Paraná.

Com a determinação do licenciamento no Estado de Minas Gerais
dos veículos automotores sujeitos a locação pelas administrações
públicas direta e indireta, ocorrerá, ainda, o aumento nas compras em
concessionárias mineiras, pois, se terão de emplacar os veículos aqui,
não será compensador comprá-los em outros Estados.

Minas só tem a lucrar com a regulamentação do emplacamento de
veículos para locação no próprio Estado, dando um passo à frente dos
demais entes federativos para se prevenir contra a tentativa de burlar
o sistema tributário nacional.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e
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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
Antônio Júlio (7), Célio Moreira, Luiz Humberto Carneiro (6), Paulo
Cesar (15), Sebastião Helvécio (11), Dalmo Ribeiro Silva e Adalclever
Lopes.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Carlos Pimenta, Deiró Marra e Sávio Souza Cruz.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, amigas e amigos da imprensa, funcionários da Casa,
pessoal que nos assiste pelas galerias e pela TV Assembléia, é com
muita alegria e muita honra que ocupo esta tribuna, pela primeira vez
em 2007, na condição de 1º-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Gostaria de inicialmente externar o
profundo sentimento de gratidão e respeito pelos meus eleitores. Já
em relação a minhas colegas e meus colegas Deputados, dedico o
meu sentimento de fraternidade, união, entendimento e busca do
diálogo, objetivando sempre o melhor para o nosso povo mineiro.

Neste momento, conclamo todos os meus pares a buscarmos juntos
concentrar os nossos esforços e todo o empenho sempre em busca
do progresso e desenvolvimento do nosso Estado e País. Quero
alertar todos os meus pares quanto à necessidade de nos engajarmos
numa tarefa única e urgente: o fortalecimento e a valorização do
Poder Legislativo, que deve cumprir o seu papel legislador e
fiscalizador com altruísmo e independência, respeitando os outros
Poderes, em nome do povo mineiro. Devemos trabalhar sempre em
parceria com o Executivo e o Judiciário na busca de soluções para os
inúmeros problemas que surgem e afetam o dia-a-dia do nosso
Estado. Temos que pleitear mais benefícios para os trabalhadores,
melhores condições de vida para o funcionalismo público, melhores
escolas para os nossos estudantes, mais segurança e qualidade de
ensino.

De mãos dadas com o Executivo e com o Judiciário, temos o dever
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de proteger o nosso povo, sustentar a democracia, trabalhar por um
Estado melhor e por um Brasil melhor ainda. Temos nossas
divergências - o que é saudável num regime democrático -, mas
temos também o dever de buscar o consenso, desde que o resultado
se traduza em benefícios, em alívio para o sofrimento e em melhoria
de condições de vida, para uma vida mais digna e justa para o nosso
povo. A saúde, a educação, a segurança e outros direitos e valores
inerentes à sociedade não se conquistam em berço esplêndido, mas
com o fruto do nosso suor como parlamentar, como político e também
como cidadão que convive diariamente com o sofrimento dos mais
necessitados, que batem às nossas portas em busca de soluções e
caminhos que proporcionem dignidade para suas vidas, em busca de
um emprego, de melhores condições de saúde, de condições para
estudar, de amor ao próximo, do direito à justiça, à dignidade humana
e à cidadania.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, torço, com muita
fé, para que Minas continue trilhando os caminhos da paz, da
tranqüilidade administrativa e do progresso, pela inteligência e pelas
mãos competentes do Governador Aécio Neves e de seu dedicado
secretariado.

Desejo que tanto o Governador Aécio Neves quanto o Presidente
Lula tenham a grandeza do diálogo e do entendimento e busquem
juntos o progresso do nosso Estado e do nosso país.

E, por falar em progresso, não poderia deixar de parabenizar o
Grupo Plantar pelos seus 40 anos. Falar em Plantar significa dizer
Gualter Moura, engenheiro que, aos 30 anos de idade, teve visão e
coragem para dar início a um árduo trabalho, buscando sempre o
progresso por meio da tecnologia, sendo um dos pioneiros e
responsáveis pelas primeiras experiências de clonagem de eucalipto
em florestas renováveis.

Dr. Gualter Moura, infelizmente, deixou-nos aos 69 anos de idade,
no dia 16/4/2004. Mas deixou-nos também a filosofia de que é
possível integrar a tecnologia a um modelo economicamente viável,
ambientalmente correto e socialmente justo. Essa foi a herança que
Gualter Moura deixou aos seus filhos, irmãos, demais parentes,
funcionários e a todos que conviveram com ele.
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Solicitei a esta Casa, com o apoio da maioria dos colegas
parlamentares, uma homenagem aos 40 anos do Grupo Plantar,
momento em que contaremos, com mais detalhes, a história dessa
grande empresa, criada para prestar serviços na área florestal, mas
que hoje se destaca também na siderurgia. O ferro-gusa da Plantar
destina-se à fabricação de blocos de motores, tambores de freios e
vários outros itens da indústria de autopeças.

Parabéns Grupo Plantar, já inserido em Minas Gerais, na Bahia, no
Espírito Santo, em Goiás, no Rio Grande do Sul e no Paraná.
Parabéns, pois, ao nosso país.

Quero ainda informar que, com muita honra, ocupei a Presidência da
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática desta Casa
nos últimos dois anos. Entretanto, em virtude das normas do
Regimento Interno desta Assembléia Legislativa, não me foi permitido
acumular dois cargos, um naquela Comissão e outro como Vice-
Presidente desta Casa. Mas, aqui desta tribuna, proponho e reafirmo
que continuarei lutando pela educação do nosso Estado, buscando
incansavelmente soluções para as questões que afligem os nossos
profissionais da área da educação e a qualidade do ensino mineiro.
Para isso, meu gabinete continua à inteira disposição, pois sempre
estaremos atentos a todas as questões educacionais do nosso
Estado.

Gostaria ainda de desejar sucesso à Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, e ao seu atual Presidente,
Deputado Deiró Marra, colocando-me a seu lado e a seu dispor para
ajudar no que for preciso.

Também continuarei trabalhando pela qualidade na área da saúde,
pela geração de empregos e pela melhoria das condições sociais do
nosso povo. Quero continuar servindo sempre aos mais necessitados,
buscando corrigir as injustiças praticadas contra os mais carentes e
contra todos os nossos semelhantes. Graças a Deus, tenho a fé, a
esperança e a força de vontade necessárias para tal. Nós, homens
públicos, temos o compromisso moral e o dever sagrado de respeito e
consciência de buscar as condições de desenvolvimento do nosso
Estado e do nosso país. Desejo empenhar-me mais ainda para
corresponder à responsabilidade deste Poder Legislativo e à
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confiança em mim depositada pelos mineiros e pelos meus pares.
Gostaria de continuar contando com o apoio dos Deputados e das
Deputadas da 16ª Legislatura. Juntos e unidos, seremos mais fortes.

Aproveito este meu primeiro pronunciamento para dar boas-vindas
aos Deputados reeleitos, bem como aos novos parlamentares, a quem
desejo êxito, sucesso. Espero que concretizem seus ideais. Estejam
certos de que, ao realizarem seus trabalhos parlamentares, poderão
contar comigo durante os próximos quatro anos, ou seja, durante a
16ª Legislatura. Obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Boa tarde, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente nas galerias, telespectadores da TV
Assembléia, saúdo especialmente os colegas Deputados e as colegas
Deputadas que aqui estão exercendo seu primeiro mandato. Sejam
bem-vindos a este espaço democrático, de participação popular, e
portanto, de exercício de cidadania.

O motivo que nos traz a esta tribuna na data de hoje é uma reflexão
que queremos fazer sobre a administração municipal de Contagem,
sob a gestão da Prefeita Marília Campos. Destacaremos as
conquistas e as melhorias que o povo de nossa cidade adquiriu desde
a posse da atual Chefe do Executivo Municipal.

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência(...)”. Assim estabelece o art. 37 da
Constituição Federal. E é especificamente do princípio constitucional
da eficiência na administração pública que quero tratar hoje.

Com freqüência, a maioria de nós tem subido a esta tribuna para
denunciar a ineficiência de administradores públicos em níveis federal,
estadual e municipal e de todas as colorações partidárias. Mas não
cabe ao Parlamento somente a crítica. É nosso dever também exaltar
os acertos desses mesmos administradores e destacar caminhos
encontrados, a fim de que sirvam de exemplos a outros governantes,
na garantia do bem-estar social.

Assim, tratando da eficiência de governantes, tomo lugar nesta
tribuna para registrar publicamente a grande administração que a
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Prefeita Marília Campos tem realizado no Município de Contagem,
cidade que, há décadas, escolhi para viver com minha família. E, ao
contrário do que alguns podem imaginar, essa minha atitude não se
deve a um simples coleguismo partidário. Quem me conhece sabe
que, por várias vezes, não hesitei em apontar falhas, mesmo que o
alvo pertencesse ao meu partido. O que me motiva são os resultados
inegáveis da referida administração, expressos na frieza dos números
e vivenciados no dia-a-dia por quem mora na cidade. Vamos, então,
aos fatos.

De início, destaco os grandes avanços ocorridos em Contagem na
área que, incontestavelmente, é a base para o desenvolvimento
social: a educação. São inúmeras as conquistas. E estas devemos
creditar não somente à administração da Prefeita Marília Campos,
mas também à bela gestão do Sr. Lindomar Diamantino, Secretário
Municipal de Educação, bem como, é claro, a todos os servidores da
educação, categoria a qual pertenço, com muito orgulho.

Os fortes investimentos na educação feitos pela atual administração
já garantiram, em dois anos apenas, o ingresso de 5 mil alunos na
rede pública municipal. Entre esses investimentos, merece destaque o
atendimento de toda a demanda existente para matrículas de crianças
de 6 anos, bem como a prioridade para a inclusão dos portadores de
deficiência nas escolas regulares, com cadastramento de 850
crianças.

Para tanto, foram inauguradas no Município três escolas - nos
Bairros Xangrilá, Belém e Tropical -, e uma escola de educação
infantil está sendo construída no Bairro Icaivera. O investimento é da
ordem de R$2.080.000,00. Outros R$7.300.000,00 estão sendo
destinados a obras de reforma e melhorias nas escolas, bem como à
aquisição de carteiras e outros móveis. A Prefeitura repassou, ainda,
às caixas escolares mais de R$5.000.000,00 por ano, para custeio e
manutenção das escolas.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, outra importante medida tem
sido a distribuição gratuita de “kits” escolares para os alunos,
contendo lápis, borracha, caderno, livro e vários outros materiais
essenciais à vida estudantil. Em 2006, foram quase 44 mil “kits”, e
este ano deverão ser distribuídos 75 mil “kits”. E, em uma
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administração sinérgica, que alia educação, segurança alimentar e
saúde, também é priorizada a melhoria da merenda escolar, na qual
têm sido investidos, mensalmente, R$1.300.000,00.

Vale destacar, ainda, ações fundamentais que atenderam a
reivindicações antigas da comunidade. Entre elas, a regularização e a
ampliação do repasse de recursos para as creches e o fortalecimento
e ampliação da Funec, que abriu cerca de 1.200 vagas e ganhou três
unidades: Maria do Amparo, Xangrilá e Tropical. Não existiriam,
entretanto, avanços reais na educação, se todas as melhorias não
fossem aliadas ao investimento nos profissionais da área. Também
nesse sentido a Prefeitura de Contagem merece reconhecimento. A
política de valorização dos trabalhadores da educação incluiu a
admissão de 1.342 servidores concursados, reposição salarial integral
da inflação, implantação do quadro único da educação, realização de
curso de formação de educadores, entre outras ações.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, se os investimentos em
educação já representam enormes conquistas para a população, não
ficaram esquecidos outros setores fundamentais. É o caso do
saneamento básico: problema histórico do Município de Contagem,
que vem sendo atacado, de fato, pela atual administração. No maior
investimento da história do Município em obras de saneamento, a
Prefeitura celebrou convênio com a Copasa para a destinação de
R$116.000.000,00 à construção de avenidas sanitárias, à recuperação
de margens de córregos, a tratamentos de fundos de vale e
interceptores de esgotos e à implantação de redes de esgoto em
milhares de residências. Vale destacar aqui as obras das avenidas
sanitárias, que vão beneficiar centenas de milhares de moradores de
diversos bairros, bem como a implantação de todo o sistema de
esgoto de Nova Contagem, a qual será realizada pela Copasa.

E, como era de esperar, principalmente de uma administração do
PT, foram obtidos em Contagem significativos avanços no
gerenciamento do programa Bolsa-Família. Com um cadastramento
sério, promovido pela Prefeitura e fiscalizado pela sociedade, mais de
6 mil famílias carentes passaram a receber o benefício federal.

É o resultado de uma grande parceria do Município com o governo
Lula, a qual já contribuiu para que os programas sociais alcançassem
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22% da população da cidade.
Entre os avanços nas políticas sociais, estão também o programa

Juventude Cidadã, de qualificação profissional de jovens, o programa
Sem Limite, para o transporte de pessoas com deficiência, as políticas
para os idosos, a reorganização das Casas da Família e do Plantão
Social, e ainda políticas de segurança alimentar, que incluem o Banco
de Alimentos e a instalação de cozinhas comunitárias.

Há que se ressaltar ainda a gestão séria da Prefeita Marília Campos
na reorganização da máquina pública. Nesse sentido, uma das
mudanças mais importantes foi a admissão de servidores somente por
concurso público. A Prefeitura vem seguindo à risca o termo de
ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público, segundo o
qual deverão ser realizados concursos para a substituição dos
servidores não-concursados. Dessa forma, cumpre também o
dispositivo constitucional segundo o qual a investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público,
conforme estabelece o art. 37 da Constituição Federal.

Coerente com essas melhorias, neste sábado, às 10 horas, a
Prefeitura anunciará um plano de obras de canalização de córregos,
que atingirá o bairro Petrolândia, uma região carente do Município.
Trata-se de uma promessa de muitos governos anteriores que será
realizada a partir deste ano. Será um investimento robusto, com a
contrapartida também significativa da Prefeitura, mostrando
claramente que lá a maioria da população é realmente contemplada.
Aliado a tudo isso, têm sido criados no Município mecanismos de
participação democrática. O Orçamento Participativo tem envolvido
milhares de representantes das comunidades, que vêem no exercício
da democracia a oportunidade de participar das decisões do poder
público. Outra medida também de cunho participativo é o
fortalecimento de conselhos que existiam “pro forma” e que agora,
com o envolvimento da sociedade, estão tendo representatividade real
e direta.

Destacamos que a democracia se constrói, fortalece e consolida no
governo do PT, da Prefeita Marília Campos, no Município de
Contagem.

Como se vê, independentemente das grandes dificuldades comuns
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a todos os Municípios brasileiros, uma gestão pública ética, séria,
eficiente e, acima de tudo, comprometida com o bem-estar social é
capaz de promover verdadeiras transformações na vida dos cidadãos.

Tenho orgulho de dizer que Contagem dá exemplo para o País.
Obrigado.
  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis - Exmo. Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, servidores desta Casa, imprensa, TV
Assembléia, é com grande satisfação e orgulho que ocupo, pela
primeira vez, a tribuna desta egrégia Casa.

E se o faço é graças ao apoio e ao reconhecimento do povo mineiro
pelo trabalho social que desenvolvemos há 10 anos no Vale do Aço,
uma região onde se concentram grandes empresas de Minas Gerais e
do País, como a Usiminas, em Ipatinga; a companhia Acesita, em
Timóteo, maiores fabricantes de aços planos e aços inoxidáveis do
País; e a companhia Cenibra, em Belo Oriente, importante empresa
do setor de papel e celulose; além de inúmeras outras de pequeno e
médio portes, dos mais diversos ramos da economia.

Evidentemente, uma região com a economia lastreada na produção
industrial carrega em sua gênese todas as seqüelas do processo
produtivo que, ao fim e ao cabo, resulta em conseqüências perversas
para toda a sociedade, tais como o desemprego, altos índices de
violência, problemas nas áreas de saúde, educação e meio ambiente.

Esta é a realidade que nos motiva a lutar com todas as forças para
melhorar a qualidade de vida da população, criando alternativas para
que centenas de jovens e adolescentes, muitos em situação de risco
social, dêem um novo rumo à sua vida por meio da educação e do
trabalho.

O Projeto Social Rosângela Reis, que desenvolvemos no Vale do
Aço, é uma experiência concreta que nos mostra a possibilidade de
uma nova Minas e um novo Brasil, com mais dignidade, mais
oportunidades de trabalho e educação, primando pela igualdade e
justiça social.

O trabalho voltado para as questões sociais, portanto, será a base
de nossa atuação parlamentar aqui na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais e também das nossas ações extra-parlamentares.
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É importante deixar claro que essa atuação basilar, contudo,
justifica-se porque o Estado brasileiro ainda está longe de resolver os
problemas sociais - alguns de origem secular, como o preconceito e a
discriminação - criados por uma economia que não atingiu seu grau
mais avançado de desenvolvimento, por uma estrutura fundiária
arcaica, pela falta de políticas públicas que acabem com o mal pela
raiz.

A urgência na solução dos graves problemas sociais, todavia, não
nos fará incorrer no erro de substituir os meios pelos fins, priorizando
ações imediatistas e meramente assistencialistas, sem levar em
consideração suas causas primeiras. Por isso, buscamos combinar a
ação social com a ação política, como ex-Vereadora na Câmara
Municipal de Ipatinga e agora, aqui, como Deputada Estadual.

Em primeiro lugar, destacamos a importância de mudanças urgentes
na economia brasileira que favoreçam a retomada dos investimentos a
patamares superiores a 25% do PIB, permitindo ampliar a produção e
a oferta de bens e serviços, assegurando a estabilidade de preços e a
expansão do consumo interno e das exportações, bem como a oferta
de empregos.

Minas Gerais, pela sua localização estratégica no Sudeste do País,
pelas suas riquezas naturais e pelo potencial humano que possui, é
um Estado privilegiado, razão pela qual envidaremos todos os
esforços para promover o desenvolvimento econômico estadual.

E desde já manifesto a importância de novos investimentos que
essas empresas têm para com nossa região: US$600.000.000,00 para
ampliar a produção de aço da Usiminas, com a construção de uma
nova coqueria e de um novo alto-forno, gerando, dessa forma, mais
empregos.

A nosso ver, a luta por mudanças no sistema econômico passa,
necessariamente, pela redução da carga tributária. Segundo estudos,
hoje a carga tributária absorve cerca de 40% do PIB do País por meio
de dezenas de impostos, contribuições e taxas - e sem o retorno
correspondente para a sociedade. Há uma extração fiscal exagerada
da sociedade, empobrecendo-a e reduzindo o mercado interno. São
as taxas de juros, das mais elevadas do mundo, comprometendo a
iniciativa e a sustentação de investimentos. Na mesma linha está o
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desafio da previdência social, sobre a qual sobram análises e
preocupações, mas faltam propostas seguras e confiáveis para a
sociedade.

Destacamos, como outra prioridade de nossa atuação parlamentar,
a preocupação com o meio ambiente. Venho de uma região que foi,
outrora, uma das mais ricas reservas ambientais do País, coberta pela
vegetação da mata atlântica e sua extensa biodiversidade. Hoje, o
aquecimento global e as tragédias decorrentes desse fenômeno
levam-nos a colocar a questão ambiental como prioridade absoluta. O
respeito e o acatamento ao Protocolo de Quioto, do qual o Brasil é um
dos signatários, é um passo importante para minimizar os efeitos
catastróficos do aquecimento global, mas é preciso ir além e começar
agora a rever conceitos, adotando comportamentos e atitudes que
contribuam para melhorar a situação a nossa volta, em nossa rua,
nossa cidade, nosso Estado.

O Vale do Aço, não obstante ser uma região industrial, também é
sede do Parque Florestal Estadual do Rio Doce, uma reserva de
biosfera remanescente da mata atlântica que guarda um tesouro
inestimável em suas matas e lagoas: espécies raras de nossa fauna e
flora.

É essencial combinar o equilíbrio do desenvolvimento econômico e
ambiental, preservando também nossos recursos hídricos, como é o
caso da bacia do Rio Doce e seus afluentes, entre os quais o Rio
Piracicaba, que banha o Vale do Aço.

O Deputado Agostinho Patrús Filho (em aparte) - Como Líder do PV
nesta Casa, quero saudá-la e dizer que a nossa bancada se sente
muito orgulhosa por ter uma Deputada como a senhora em seus
quadros. Assim como a população de Ipatinga reconheceu o seu
trabalho na área de ação social e como Vereadora dessa cidade,
tenho a certeza de que a população de Minas Gerais também
reconhecerá o trabalho que V. Exa. vem desenvolvendo. E agora,
como Presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social, terá muito a acrescentar à Assembléia Legislativa. Portanto,
deixo registrada a alegria do Partido Verde por ter em seus quadros
uma Deputada tão reconhecida na região do Vale do Aço, que, afinal
de contas, teve 46 mil votos em Ipatinga, totalizando 41% dos votos
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válidos na cidade. Então, foi um grande reconhecimento pelo trabalho
que V. Exa. desempenhou. Muito obrigado.

A Deputada Rosângela Reis - Obrigada, Deputado.
O desenvolvimento do ecoturismo, da hotelaria e outros

empreendimentos, a partir da implantação efetiva do Circuito da Mata
Atlântica, a exemplo da Estrada Real, é um passo importante nessa
direção. Não poderíamos deixar de enumerar, entre as prioridades de
nosso mandato, a integração da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Com suas cidades conurbadas, como é o caso de Timóteo, Coronel
Fabriciano, Ipatinga e Santana do Paraíso, de um lado; Naque,
Periquito, Belo Oriente, Mesquita - minha terra natal - e Joanésia, de
outro, formando um só núcleo urbano, o Vale do Aço necessita de
políticas públicas e intervenções urbanas que atendam a uma
realidade regionalizada para um crescimento integrado e sustentável.

Essas políticas passam por investimentos na área ambiental, a fim
de que se pense numa solução coletiva para a destinação final do lixo
urbano; na infra-estrutura urbana e viária, que possibilite um melhor
escoamento da produção, com melhoria da qualidade de vida, a
pavimentação e a duplicação de rodovias; e em telecomunicações.

Hoje, mais do que nunca, é preciso analisar mais amplamente as
ações na área da saúde para que uma ou duas cidades não arquem
sozinhas com o pesado ônus das internações, dos cuidados básicos,
dos serviços de urgência e emergência e mesmo de possíveis
epidemias, como a dengue e a aids, que ameaçam expandir-se de
uma cidade para outra com facilidade.

Da mesma forma, é necessário trabalhar com afinco para assegurar
ao Vale do Aço uma universidade pública, escolas técnicas
profissionalizantes gratuitas de qualidade, investimentos na
ampliação, na melhoria física e pedagógica das escolas já existentes
e na valorização, por meio de melhores salários, dos profissionais da
educação.

Salientaria, ainda, Sr. Presidente, que certamente não é por falta de
leis que grande parte das questões anteriormente abordadas ocorre
em nosso Estado. Em muitos casos, como a questão tributária, talvez
ocorram até mesmo por excesso delas. Por isso, em nossa ação
legislativa, procuraremos alternativas equilibradas que se enquadrem
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à realidade mineira para melhorá-las, readequá-las ou modificá-las,
quando necessário.

Finalizando, gostaria de ressaltar a importância do trabalho social
que inúmeras instituições, entre as quais o projeto social que tenho a
honra de coordenar, desenvolvem com o intuito de melhorar a
qualidade de vida das pessoas, abrindo-lhes horizontes e
perspectivas. Não obstante o trabalho abnegado, de caráter
assistencial ou filantrópico dessas entidades - aliás, preenchendo uma
lacuna onde o poder público se faz ausente -, são grandes os
obstáculos que enfrentam para realizar as tarefas a que se propõem.
Se não bastassem as de ordem financeira, convivemos ainda com
problemas burocráticos e exigências muitas vezes descabidas.

Por isso, também apresento como uma das prioridades do nosso
mandato parlamentar o apoio incondicional a essas instituições e o
estímulo para assegurar que continuem realizando suas atividades em
parceria com a iniciativa privada ou instituições públicas. Nesse
sentido, considero importante a ampliação do conceito das empresas
socialmente responsáveis e a revisão de alguns aspectos legais que
ainda hoje impedem que as entidades sociais realizem livremente o
digno trabalho a que se propõem, sem querer jamais substituir o papel
do Estado.

Gostaria, Sr. Presidente, neste momento, de parabenizar V. Exa. e
toda a Mesa. Desejo-lhes sucesso nesta legislatura.

Parabenizo também as Deputadas e os Deputados eleitos para esta
legislatura. Desejo-lhes, da mesma forma, sucesso. Espero que
trabalhemos com união, com transparência, com ética, com
idoneidade, com zelo por esta Casa Legislativa.

Exerci o mandato de Vereadora em Ipatinga e a função de Vice-
Presidente da Casa. Procurei valorizar os servidores dessa Câmara
Municipal, procurando sempre zelar pelo nome da instituição.

Todos aqui terão o meu apoio, assim como peço também o apoio
desses mesmos Deputados eleitos.

Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nesta Casa. Já
fazemos um trabalho de dez anos, com grandes lutas. Tenho a
certeza de que, junto com a Comissão do Trabalho, Previdência e
Ação Social, canalizaremos e irradiaremos para todo o Estado de
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Minas Gerais o trabalho que já vínhamos fazendo em nossa região,
que aparenta, pela grandeza, não ter problemas na área social. Como
todas as regiões, temos os nossos graves problemas.

Agradeço ao povo mineiro, ao Leste de Minas, ao Vale do Aço
terem-me confiado este mandato. Estaremos neste Parlamento à
disposição de todos e colocamos o nosso gabinete, o nosso trabalho
missionário a serviço do povo, fazendo política em vista do social.

Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. Muito obrigada.
* - Sem revisão do orador.

  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,

imprensa presente, pessoas de Minas Gerais que nos assistem neste
momento, faço uma breve reflexão sobre o projeto que está em pauta
na Assembléia Legislativa propondo a criação das subsidiárias da
Copasa.

Antes desse tema, a Bancada do PT-PCdoB fez uma proposta à
Assembléia Legislativa - por meio de sua Presidência, que
prontamente atendeu a essa solicitação - para ampliarmos o debate
sobre o saneamento no Estado de Minas Gerais.

Nos dias 6 e 7 realizaremos, aqui no Plenário, um ciclo de debates
para discussão das diretrizes nacionais do saneamento, do marco
regulatório legal, da lei federal de saneamento, dos impactos que a lei
provocará no Estado e nos Municípios, e aprofundamento da busca
comum de alternativas para a criação das subsidiárias proposta pelo
projeto de lei do Executivo Estadual, que tramita aqui, propondo a
criação das subsidiárias do Mucuri, do Jequitinhonha e do Norte de
Minas e a irrigação do Jaíba. Desde já, convido todos a estar
presentes.

A lei federal será motivo de debate com representantes do Ministério
das Cidades, dos órgãos estaduais de saneamento de Minas Gerais,
dos Creas, do Sindicato dos Engenheiros, das universidades,
especialmente a Uemg, enfim, da frente mineira e nacional de
saneamento, os trabalhadores da Copasa, representados pelo
Sindágua. Um conjunto de entidades, em parceria com a Assembléia,
estará participando dessa importante discussão que a Assembléia
retoma. Dessa forma, contribuem para que possamos ter um ciclo de
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debates que represente o pensamento de Minas, as experiências que
temos no campo do saneamento nos Municípios, tanto o feito pelos
Saaes como também o operado pela Copasa. Discutiremos também a
necessidade de termos uma universalização do saneamento no
Estado de Minas Gerais.

A lei federal aponta algumas questões extremamente importantes
para que, ao longo dos próximos anos, tenhamos um planejamento de
recursos, de gestão e de eficiência para reduzir o déficit na área de
tratamento de água e esgoto, a destinação final dos resíduos sólidos e
da drenagem pluvial. O importante da legislação é que ela cobra
responsabilidades, como a de que o Estado passe a ter um plano
estadual de saneamento. Da mesma forma, que os Municípios e a
sociedade, por meio de conselhos municipais e estaduais, possam
fazer o controle social em relação às tarifas, acompanhar a gestão dos
serviços, a aplicação dos recursos e que conheçam, de maneira
transparente, as possibilidades reais que existem de minimizar os
déficits de Minas e do Brasil.

O PAC apresentou ao Brasil alguns dados que de fato demonstram
que há ainda muito o que fazer na área do saneamento. Em relação à
água, a partir de 2005 temos 82% dos domicílios atendidos. A meta do
PAC para 2010 é que atinjamos 86% dos domicílios. Um acréscimo de
24 milhões de pessoas a serem atendidas.

Em relação ao esgoto, temos apenas 48% da população brasileira
atendida por esgoto. A proposta e a meta até 2010 é que cheguemos
a 55%. Um pouquinho mais da metade, demonstrando ainda o quanto
teremos de avançar no esgotamento sanitário e também no
tratamento de esgoto, para levar a universalização a todas as nossas
comunidades, especialmente as rurais. Vamos acrescer nos quatro
anos 25 milhões de pessoas a serem atendidas pelo esgotamento
adequado.

Em relação à destinação adequada do lixo, hoje são 36% dos
domicílios atendidos. A proposta para daqui a quatro anos é atingir
47%, acrescentando mais 31 milhões de pessoas atendidas por meio
da política de resíduos sólidos.

Mesmo com todas as propostas de investimento da ordem de
R$40.000.000.000,00 em quatro anos na área de saneamento,
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recurso nunca visto na nossa história, sabemos que ainda é
insuficiente para atender à universalização do saneamento no Brasil.
Minas Gerais também vive, de maneira drástica, essa deficiência,
então temos que trabalhar para que essa redução e essa
universalização sejam atendidas em nosso Estado.

Buscar a universalização do atendimento, implementar a lei de
saneamento básico, garantir política estável de financiamento,
promover intervenções integradas entre governo federal, Estados e
Municípios e apoiar a preparação de projetos são algumas das
premissas do Plano de Aceleração do Crescimento e que também
constam na lei federal de saneamento.

Quero destacar aqui que, para que uma política pública seja eficaz,
é fundamental que haja planejamentos a curto, médio e longo prazos.
A lei é vanguarda nessa perspectiva do planejamento de uma
legislação discutida profundamente com a sociedade, o que é
esperado há mais de 20 anos. Agora cabe a nós a responsabilidade
da sua implementação e a execução no Estado. Minas Gerais abre a
perspectiva de fazer essa discussão. A Assembléia Legislativa cumpre
seu papel de dialogar com a sociedade, com todos os Municípios de
Minas Gerais, com todos os gestores municipais, com as entidades da
sociedade civil, para que possamos buscar alternativas para reduzir
esse grave déficit do saneamento básico no nosso Estado, em todas
as regiões de Minas Gerais, com destaque para as comunidades
rurais, que, em sua maioria, não têm sequer abastecimento e
tratamento de água.

Quero deixar aqui esse registro e convidar a todos para esse ciclo
de debates. Pediria aos parlamentares aqui presentes que ajudassem
nessa mobilização convidando os Municípios, a sociedade civil e
todas as entidades a comparecer a esse debate. Estaremos
discutindo a política estadual de saneamento, os serviços autônomos,
os serviços prestados pela Copasa e todas as dificuldades dos
Municípios.

Faço um convite também para que possamos fazer desse debate
uma construção de alternativas. O governo do Estado apresentou aqui
uma proposta de criação de subsidiárias. Na região do Mucuri, do
Jequitinhonha e no Norte de Minas temos o Vida no Vale, uma
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proposta que achamos positiva quanto a trabalhar para universalizar,
reduzir e minimizar o déficit de saneamento nessas regiões,
consideradas as mais empobrecidas no nosso Estado e que ainda têm
um déficit alto na água, no esgoto, na drenagem e na destinação final
do lixo.

Não podemos confundir a prioridade de atendimento a todas as
regiões que necessitam de saneamento com a criação de
subsidiárias.

Queremos debater aqui o significado, para Minas e sua política de
saneamento, de a Copasa criar instrumentos de gestão que não
sejam os dela própria, já existentes, para que possa ser implementado
esse sistema e a universalização do atendimento.

Essa busca de alternativas deve ser o caminho trilhado no ciclo de
debates. Estamos abertos para avaliar, a partir da lei federal, do
controle social e dos planos estaduais e municipais, o cumprimento da
responsabilidade dos governos federal e estadual em relação ao
saneamento. São inúmeras as reclamações que nos chegam de
muitos Municípios de Minas a respeito das dificuldades nos contratos,
dos problemas de relacionamento com a Copasa e da forma como o
serviço é operado.

Portanto, além de discutir a criação das subsidiárias, precisamos
debater o papel central da Copasa na política de saneamento do
Estado. É preciso tornar transparente a composição das tarifas, a
forma como são feitos os contratos com os Municípios e a definição
da qualidade dos serviços a serem prestados pela operadora, que é a
companhia de saneamento.

Também devemos discutir com clareza e transparência o papel
social da Copasa no Estado de Minas Gerais. Queremos uma
empresa comprometida com sua função social, e não uma empresa
que só pensa em obter lucros cada vez maiores para atender seus
acionistas. Uma companhia que tem visão social precisa reverter seus
investimentos em política de saneamento.

Deveríamos discutir esses conceitos no ciclo de debates e, aí sim,
trabalhar a perspectiva de ter um projeto que de fato venha dar
resposta às reais necessidades de Minas Gerais no combate à
necessidade de universalização do atendimento.
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A Bancada do PCdoB tem a disposição de buscar alternativas e de
conhecer de perto o que está sendo feito em outros Estados e pelo
governo federal, a fim de avançarmos também na política de
saneamento aqui, em Minas Gerais, com todos os atores e
responsabilidades que cabem a seu governo e à Assembléia, que tem
de votar com seriedade um projeto que mexerá com a vida de muitos
Municípios e de grande parcela da nossa população.

Reforço o convite a Minas Gerais, aos Municípios, aos Vereadores,
às Câmaras Municipais, às entidades da sociedade civil, aos técnicos
da área de saneamento. Contamos com sua presença no dia 6,
durante todo o dia, aqui no Plenário, e no dia 7, na parte da manhã,
para a discussão dos projetos que tramitam na Casa. Muito obrigada.

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

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, trabalhadores da Casa e da imprensa, público presente, a
você que nos assiste pela TV Assembléia, nossa calorosa saudação.

Antes de adentrar em temas do cotidiano, quero registrar a
belíssima festa popular que aconteceu em nosso Estado: Minas
Gerais sabe fazer carnaval! Os agitos de Ouro Preto, Diamantina,
Nova Lima e tantos outros fazem do Carnaval de Minas um dos
melhores do Brasil.

Como já fiz tantas outras vezes, tive a felicidade de participar do
carnaval de rua da nossa querida Peçanha, no Vale do Rio Doce.
Aquela festa foi uma síntese perfeita dos carnavais das Gerais: muita
alegria, muita paz, muitos amigos...

Lá a tradição do Bloco do Sujo continua preservada, fundado pela
saudosa Maria Quitéria, e hoje ela é levada adiante por tantos
amantes da cultura popular, como, por exemplo, a nossa querida Dra.
Raimunda Lourdes, carinhosamente conhecida por Rai, e seu irmão, o
incansável José Bernardino.

Como eu me encontrava na região, não podia deixar de dar uma
passadinha nas festas de Virgolândia e Nacip Raydan.

Mas não pensem vocês que a semana passada foi só de festas. Não
me esqueci dos meus compromissos de trabalho. Aproveitei a
oportunidade para reunir-me com os Prefeitos Arnaldo Braga, de
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Virgolândia; Floriano Braga, de Nacip Raydan; e Pietro Chaves, de
Belo Oriente. Todos foram unânimes em apontar as dificuldades por
quais passam os Municípios, em razão das fortes chuvas que
assolaram a região nos últimos meses. Está tudo para ser
reconstruído: pontes, estradas, moradias. Esses Municípios não darão
conta do recado se não houver uma efetiva ajuda por parte do
governo do Estado.

Ainda encontrei uma região cheia de dúvidas sobre o processo de
asfaltamento das nossas estradas. Querem saber sobre o cronograma
das obras, o roteiro de sua execução, as empreiteiras responsáveis,
os prazos. Confesso a vocês, caros colegas, que passei aperto:
muitas das dúvidas não me era possível sanar.

Ao retornar, imediatamente protocolizei requerimento junto à
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, solicitando
audiência pública no Município de Virgolândia a fim de esclarecer os
Prefeitos, os Vereadores e a comunidade em geral sobre todas as
dúvidas a respeito da chegada do asfalto.

Durante a boa hospitalidade de nosso amigo João da Bina, em
Nacip Raydan, recebi reclamação de que as cidades da região não
recebem sinal da TV Assembléia. Lá não tem sinal aberto e nem
tampouco sinal a cabo. Vale lembrar que a região do Vale do Rio
Doce é sempre deixada por último. Não há sinal de telefonia celular e,
por conseguinte, não há internet nem TV a cabo. Nessas horas vale
lembrar as palavras do João da Bina e do Betão Martins, que em coro
me alertam: “Carlin, meu filho, essa situação tem de mudar!”.

Estive também, neste domingo, dia 25 de fevereiro, com nossa
querida colega Deputada Rosângela Reis, no lançamento da
Campanha da Fraternidade, na cidade de Belo Oriente. O evento foi
organizado pela Diocese de Itabira e Coronel Fabriciano, contando
com a presença de milhares de fiéis de toda a região. A celebração
ficou a cargo do Bispo emérito de Itabira, D. Lélis Lara.

O tema da Campanha da Fraternidade 2007 - “Amazônia e
Fraternidade” -, assim como o lema “Vida e Missão neste Chão”,
convidam-nos a refletir sobre as preocupantes questões ambiental e
social que ameaçam seriamente o maior patrimônio natural do mundo
e podem levar à perda irreparável de inestimáveis riquezas humanas
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e culturais, não apenas para a população brasileira, mas para a
humanidade.

Conforme bem lembrado por D. Lara, a CNBB, ao escolher o tema
da Campanha da Fraternidade de 2007, teve como objetivo ajudar
toda a Igreja no Brasil a voltar os olhos para a Amazônia e a tomar
consciência dos grandes desafios da evangelização naquela região. A
escolha do tema "Fraternidade e Amazônia" é expressão da mesma
preocupação pastoral do episcopado.

A Campanha da Fraternidade de 2007 será ocasião privilegiada para
que todo o Brasil tome consciência mais aprofundada sobre a
complexa problemática da Amazônia e se volte para lá com políticas e
iniciativas eficazes.

Durante a celebração em Belo Oriente, todos esses temas gerais
foram abordados, mas sem se esquecer a realidade local. O querido
Pe. Luiz Carlos Macedo, da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade,
chamou a atenção para os graves problemas que assolam a
população mais carente de Belo Oriente. Salientou que até hoje há
pessoas desalojadas pelas chuvas, não as de 2006 e 2007, mas ainda
as de 2004. Lembrou que o Município sofre com a falta de água; sofre
com um serviço de saúde pública ainda precário. Para piorar a
situação, vários trabalhadores foram recentemente demitidos no
Município. Nas palavras do Pe. Luiz, as carências e as dificuldades
sofridas pelo povo de Belo Oriente pouca repercussão têm nos meios
de comunicação local.

Por isso, atendendo a um pedido do Pe. Luiz, venho à tribuna desta
Casa para manifestar essas preocupações com aquele povo sofrido.

Foi lembrado também o problema da falta de preservação das
nascentes de águas, tomadas pelas florestas de eucaliptos. Na região,
os trabalhadores do transporte coletivo de Ipatinga serão penalizados
com a implantação das catracas eletrônicas, e os trabalhadores do
comércio prejudicados com a liberação do funcionamento dos
estabelecimentos aos finais de semana.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, caros amigos e amigas, apoiamos
a Campanha da Fraternidade e desejamos incentivar sua discussão
no Plenário desta Casa e em todos os rincões de Minas Gerais.
Preservar a vida que se manifesta com tanta exuberância na
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Amazônia e garantir a cidadania da população local é dever e grande
desafio para toda a sociedade. A Campanha da Fraternidade de 2007
vai gerar frutos, dos rincões da Amazônia aos rincões de Minas Gerais
e do Brasil. Obrigado pela atenção de todos.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Obrigado, Deputado
Carlin Moura. Parabenizo-o pelo pronunciamento. Fico muito feliz por
perceber, logo no início do mandato, que V. Exa. tem um carinho
especial pela região, pois é filho do Suaçuí, do Rio Doce, de
Virgolândia, vizinha da minha querida Peçanha, e conhece os
problemas e aflições do povo da região.

Como bem disse, é sempre uma das últimas, se não a última, a ser
beneficiada com os diversos programas do poder público; logo, temos
que unir forças, deixar de lado as vaidades políticas e confrontos
ideológicos, que são até benéficos para o bom andamento da política
do Estado. Neste momento, precisamos unificar o discurso e buscar o
melhor para nossa região, para aquele povo sofrido, que é trabalhador
e honesto.

Como Presidente da Comissão de Transporte, informo que recebi o
requerimento de V. Exa. Faremos, sim, audiências públicas não só em
nossa região, mas em todo o Estado, para mostrarmos à população
mineira que a Assembléia está com as portas escancaradas para a
participação popular.

Tenho a certeza de que, unidos, ao lado da Deputada Elisa Costa,
que também atua na região, e do Deputado Gustavo Corrêa,
conseguiremos levar o tão sonhado asfalto a Nacip Raydan, terra do
nosso amigo e companheiro o grande Prefeito Floriano; a Virgolândia,
terra de V. Exa.; a Coroaci, terra de grandes companheiros; a Rio
Vermelho, um pouco mais a Oeste; a Serra Azul de Minas; enfim, são
diversas as cidades de nossa região que precisam e sonham com
esse asfalto.

Deixando de lado a vaidade política e nossos confrontos ideológicos,
faremos força e coro, e tenho a certeza de que, neste próximo
mandato, concretizaremos esse sonho da população mineira.

Parabéns a V. Exa. Conte comigo, pois sou seu soldado na luta em
prol de nossa região.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte de V. Exa., que goza
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de grande prestígio em nossa região. Trabalharemos juntos para que
o progresso chegue até ela.

Agradeço a todos a atenção.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora

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

Questão de Ordem
O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente e Srs. Deputados,

gostaria de comunicar o falecimento, no último domingo, do Sr.
Nirlando Moacir de Miranda Beirão, cujo sepultamento ocorreu ontem.
Conheci nosso saudoso Nirlando Beirão em Contagem, durante a
primeira gestão de Newton Cardoso, quando ele era Secretário de
Indústria, Comércio e Turismo, exatamente na fase de consolidação
do Distrito Industrial dos Cinco, em que Beirão teve uma atuação
marcante na captação de novas indústrias para o Município, com
geração de empregos e renda para as obras sociais. Posteriormente,
teve destaque na organização do empresariado de Contagem e foi um
dos fundadores da Associação Comercial e Industrial de Contagem -
Acic. Atuou também em várias entidades congêneres em nosso
Município. Nirlando Beirão deixou uma marca de operosidade,
trabalho e dedicação em Contagem.

Com o jornalista Zoltan Glueck, teve a grande inspiração de manter
um veículo de comunicação à época, o “Jornal da Indústria”. Beirão,
um grande empreendedor e empresário, ajudou nosso Município a
crescer nesse segmento.

Posteriormente, foi um dos integrantes da Associação Comercial de
Minas e, ao falecer, era Presidente da Fundação CDL, apoiando
iniciativas sociais para os jovens carentes de Minas.

Com apoio dos meus pares, deixo consignado esse voto de pesar
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pelo falecimento do Dr. Nirlando Beirão, extensivo a toda sua família,
à viúva D. Leda e a seus filhos, dois deles ligados à imprensa: Nereide
Beirão, que trabalhou na TV Globo Minas; e Nirlando Beirão Filho,
com muito destaque na imprensa em São Paulo.

Em nossa cidade, todos lamentamos profundamente seu
falecimento, e tenho certeza de que, pela extensão do seu trabalho
social e sua vocação para as entidades empresariais, Nirlando Beirão
deixará uma lacuna importante na vida social e empresarial de Minas
Gerais.

Gostaria que ficasse registrado nosso pesar pelo falecimento do Dr.
Nirlando Beirão.

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 Antônio Júlio (7), solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei nºs 829 e 1.240/2003, 3.018, 3.363, 3.519, 3.699 e
3.735/2006; Célio Moreira, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei Complementar nº 53/2004; Luiz Humberto Carneiro (6),
solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 1.306/2003,
2.862/2005, 3.217, 3.256, 3.393 e 3.525/2006; Paulo Cesar (15),
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº
63/2005, dos Projetos de Lei nºs 586, 587, 669, 1.112 e 1.130/2003,
2.260, 2.817 e 2.849/2005, 3.114, 3.390, 3.465, 3.529 e 3.585/2006 e
do Requerimento nº 7.118/2006; Sebastião Helvécio (11), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 885/2003, 2.628/2005,
3.165, 3.458, 3.560, 3.738, 3.739, 3.752, 3.773, 3.786 e 3.787/2006, e
Dalmo Ribeiro Silva, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei
nº 2.448/2005.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adalclever Lopes,

solicitando que o Projeto de Lei nº 16/2007 seja distribuído à
Comissão de Turismo. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão e Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do



52

Nome do Sr. Agílio Monteiro Filho para o cargo de Ouvidor-Geral
Adjunto do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação do
nome. Em discussão, a indicação. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, pela importância

do cargo e para homenagearmos o Dr. Agílio Monteiro, que, com
certeza, receberá votação consagradora nesta Casa, peço a V. Exa.
que faça a recomposição do quórum para que tenhamos maior
número de parlamentares neste Plenário.

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

O Sr. Secretário (Deputado Lafayette de Andrada) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados.
Portanto, não há quórum para votação, mas há para a continuação
dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do Deputado Adalclever
Lopes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Luiz Tadeu Leite. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30
minutos. Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembléia, pela
enésima vez repito a expressão consagrada em todas as tribunas do
País: “subo a esta tribuna”. Sim, mais uma vez em minha vida e pela
primeira vez nesta legislatura, embora já velho de Casa, porque aqui
fui Deputado na penúltima legislatura, porém sinto a mesma
ansiedade dos neófitos. Sou uma espécie de velho-novo, e essa é
minha melhor auto-apresentação: velho porque já testado e tostado
em sóis de outras épocas, como Deputado Federal, Deputado
Estadual, Secretário de Justiça e Direitos Humanos de Minas Gerais,
Prefeito de Montes Claros por dois mandatos, tendo começado a
minha modesta trajetória como Vereador, há 30 anos; novo porque
cada mandato é para o homem público como uma pele nova que ele
recebe; estranha, de início, talvez desconfortável no começo, mas a
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que ele se vai adaptando aos poucos. Cada nova pele vai
sobrepondo-se e encouraçando o detentor de mandatos, levando-o a
tornar-se experiente. Alguns até se transformaram em sábios. Assim é
que se tornaram águias políticos como Ulisses Guimarães, de quem
fui colega na Câmara dos Deputados, e Tancredo Neves, com quem
compartilhei o palanque nas eleições de 1982 - ele como Governador
e eu como Prefeito de Montes Claros, ainda no verdor de meus 28
anos. Cito apenas esses dois, a fim de não cometer injustiça por
omissões imperdoáveis.

A mais recente pele que resulta da minha vinda para esta Casa,
vitorioso nas oito eleições que disputei, faz de mim um homem alegre,
honrado e agradecido: primeiro a Deus e depois ao povo de Montes
Claros, do qual me tornei representante, uma vez que cerca de 90%
dos votos que obtive foram oriundos da referida cidade.

Quem conhece Montes Claros - e aqui vejo vários Deputados
eleitos, votados e residentes lá - e, principalmente, quem conhece sua
gente sabe como ela tem crescido, menos pela ação dos governantes
e mais pela autopropulsão espontânea de sua gente, de seus
empresários urbanos e rurais, de seus estudantes e de suas
lideranças dos diversos setores da atividade humana, lá muito bem-
representados.

Pois bem, foi nessa cidade que acabei tornando-me o Deputado
Estadual mais votado e, não tendo obtido significativa votação em
outras cidades, acabei tornando-me um Deputado urbano,
comprometido “até o talo” com o enfrentamento e com a busca de
solução para os seus problemas.

Montes Claros e o Norte de Minas hoje sofrem o horror padecido por
quase todas as grandes cidades: a insegurança. A pacata cidade de
outrora, onde não havia violência, onde se podia namorar ou bater um
papo na praça tranqüilamente, sem ninguém para molestar,
transformou-se numa cidade perigosa e insegura, e isso vem trazendo
pânico à população.

Pânico vivenciado todos os dias pela imprensa local, e piorado por
um ar de impunidade, que parece ser o que mais se respira
ultimamente no País.

É forçoso e triste observar que, à medida que a cidade cresce,
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aumentam na mesma proporção os problemas típicos de cidade
grande, sendo difícil optar entre viver em uma cidade pequena sem
muitas opções, mas com segurança, ou habitar uma cidade grande,
com maior qualidade de vida, mas experimentar, diariamente, o risco
de perder o bem maior de todos: a vida.

Infelizmente os níveis de insegurança em Montes Claros, a 5ª maior
cidade de Minas Gerais, atingiram níveis indesejáveis e, embora não
se negue a boa-vontade das autoridades, é triste concluir que só boa-
vontade tem sido insuficiente para garantir a segurança de nosso
povo.

Certamente, quanto às soluções da questão da violência urbana,
muitas delas dependem de decisões superiores, dos governos
estadual, federal e, é claro, também do Congresso Nacional. Mas
infelizmente o Município também deveria ter uma atuação clara na
colaboração com os agentes de segurança, a fim de se garantir a
ordem e a paz.

Nesta semana fez-se exatamente o contrário, a Prefeitura acabou
com a Secretaria Municipal de Segurança. Dos governos se espera
mais investimentos na educação básica por ser a melhor forma de
prevenção ao crime. Educação, educação, e educação... Pode ser
repetitivo, desculpem-me, mas a pobre rima é a grande solução. Além
disso, mais gastos com a segurança para reprimir o crescendo da
violência. E, do Congresso, leis mais enérgicas para se afastar a
certeza da impunidade, que parece continuar sendo a mãe de todos
os crimes em nosso país.

Não à pena de morte, não à redução da maioridade penal, porque
são medidas oportunísticas e que já se tornaram inócuas em outros
países. Mas, por exemplo, a adoção no Brasil da prisão perpétua
poderia ser um bom começo para fazer com que os marginais pensem
duas vezes, ao caminharem para a delinqüência.

Em um sistema penal no qual um criminoso condenado a 30 anos
de prisão, cumprindo um sexto da pena - 5 anos -, será colocado nas
ruas, beneficiado pelo regime chamado de progressão das penas,
num sistema brando assim, não se inibe o delinqüente. A prisão
perpétua, em substituição à pena de morte, seria muito mais eficaz,
dependendo, é claro, de se construirem mais penitenciárias.
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No atual sistema, do ponto de vista do delinqüente - isso nos
ensinam os melhores doutrinadores da matéria, e também vimos isso
mesmo na nossa passagem pela Secretaria da Justiça -, sempre há
uma esperança de um dia ele vir a ser colocado em liberdade,
enquanto a prisão perpétua, que não existe no Brasil, é uma pena
muito mais grave que a pena de morte justamente porque aquela, ela
sim, tira por completo a perspectiva de liberdade. Isso, para o
criminoso, é a pior das mortes. Muitas outras medidas certamente são
úteis e necessárias para se reduzirem os índices de violência.
Providências urgentes e inadiáveis, quando se vê episódios como o
do menino João Hélio, no Rio de Janeiro, ou mesmo o da mãe que
entregou o filho recém-nascido à sorte das águas da barragem da
Pampulha aqui, na Capital.

Mais do que palavras, teremos que brandir ações, também partindo
deste Legislativo Estadual, que repercutirão em todo o País na busca
do que se convencionou chamar de barbárie, essa série de atentados
contra a vida e a dignidade humanas.

Montes Claros sofre. Sofre a iniqüidade de um Prefeito omisso,
incompetente e fraco. Sofre vítima da violência urbana em uma luta
fratricida porque, dos dois lados, os meliantes são filhos da terra de
Figueira, da mesma mãe. Sofre com a falta de atenção dos governos:
a própria BR-135 desafia a capacidade da classe política em
encontrar uma solução definitiva para seus buracos, e uma seca
inclemente que só não é pior do que as enchentes que inundam as
almas, os corações, os barracos e arrasam plantações com a água
que vem da chuva, a chuva benfazeja que tem provocado estragos e
contabilizado incalculáveis prejuízos. Montes Claros e o Norte de
Minas sofrem com tantas estradas intransitáveis, com o sempre
assombroso desemprego, com tanta gente querendo estudar em uma
faculdade pública e gratuita, e, embora sobrem vagas em
universidades particulares, a nossa Unimontes não consegue ampliar
a contento cursos gratuitos porque faltam apoio e verbas.

Com todo o respeito que temos pelos governos estadual e federal, é
bom que saibam que temos respeito maior para com o povo, pois ele
é quem elege e é a ele a quem devemos prestar continência. É ele
merecedor de nossa luta, do nosso sacrifício, de nossas
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preocupações. Transformar esta tribuna em uma trincheira, de onde
estaremos sempre a postos em defesa do povo de Montes Claros, do
Norte de Minas e de nosso Estado é um dever que se antepõe a cada
um de nós, legítimos representantes do povo mineiro. Uns mais,
outros menos, mas ninguém pode furtar-se a essa grave
responsabilidade.

O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Em nome do povo de Montes
Claros e do Norte de Minas, felicito-o pelo retorno. V. Exa. exerceu
seu mandato de 1999 a 2003 lutando pelos interesses de Montes
Claros, do Norte de Minas e de Minas Gerais. São importantes as
questões abordadas por V. Exa., como segurança e a nossa
universidade.

Atualmente somos oito Deputados representando o Norte de Minas:
V. Exa., a Deputada Ana Maria Resende, o Deputado Carlos Pimenta,
a Deputada Elbe Brandão, que está na Secretaria, o Deputado Arlen
Santiago, o Deputado Ruy Muniz, o Deputado Paulo Guedes e, por
que não dizer, o Deputado Doutor Viana, que também estudou na
Unimontes e é norte-mineiro. Espero que, unidos, possamos trazer
benefícios para todos os setores de Montes Claros e do Norte de
Minas. Nosso desejo é melhorar a qualidade de vida de cada cidadão
norte-mineiro.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao brilhante Deputado Gil
Pereira, bastante atuante nesta Casa, que conta diversos mandatos e
sempre defendeu os interesses de Montes Claros, onde é votado
maciçamente. Primeiramente, agradeço ao povo de Montes Claros,
pois, dos 42 mil votos que recebi, 35 mil foram de Montes Claros. É
uma votação majoritária, que me torna um Deputado urbano; portanto,
bastante voltado e vocacionado para os problemas da cidade.

Procurei enfocar os principais problemas, mas existem outros que
devem ser abordados. Ao longo da nossa trajetória, nós, desta tribuna
transformada em trincheira, lutaremos pela região.

Quero agradecer ao Presidente do Diretório Estadual do PMDB,
Deputado Fernando Diniz, que meu deu importantíssimo apoio na
eleição para esta Casa. Estando conosco, viabilizou a nossa eleição.
Da mesma forma, agradeço aos companheiros do nosso partido, o
PMDB, e de outros partidos que nos apoiaram não só em Montes
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Claros, mas em toda a região.
Também gostaria de agradecer aos companheiros, Deputados do

PMDB desta Casa, na pessoa do Líder, Deputado Adalclever Lopes,
já que eles sempre torceram pelo meu retorno a esta Casa.

Fico feliz porque fui Deputado na 14ª Legislatura, e, segundo me
contaram, aqui existe uma tradição de que os poucos Deputados que
não foram eleitos acabam retornando numa eleição seguinte. No meu
caso, isso aconteceu, fruto exclusivamente da bondade, da
generosidade e da confiança que obtive do povo de Montes Claros.
Por essa razão é que fui guindado a esta Casa novamente e aqui
estou para cumprir o meu mandato, sempre comprometido com essa
cidade e com essa região.

Também gostaria de agradecer à minha mulher, Estela, e aos meu
filhos, André e Tadeu, sempre companheiros e parceiros no incentivo
à minha atuação política.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Meu amigo Deputado Luiz
Tadeu Leite, gostaria de parabenizá-lo pelo excelente
pronunciamento, pelas afirmativas sábias e pela leitura que V. Exa.
faz com muita precisão do Norte de Minas.

Sempre disse que V. Exa. é um dos quadros mais preparados que
temos no Norte de Minas. O povo foi sábio em escolhê-lo novamente,
em meio a tantos outros candidatos, para representá-lo
brilhantemente nesta Casa.

Espero que agora, com oito Deputados e com muitos outros colegas
simpatizantes com a causa do Norte de Minas, possamos realmente
fazer com que o desenvolvimento chegue à nossa cidade, à nossa
região.

Aproveito a oportunidade para dizer que o Norte de Minas é
diferente das outras regiões de Minas Gerais por carecer de atenção
especial.

O colega Deputado Luiz Tadeu Leite foi feliz quando abordou o
problema da violência. Montes Claros possui 350 mil habitantes, entre
os quais 80 mil são pessoas abaixo de 30 anos, portanto em idade de
trabalho, e seguramente quase 50% estão desempregados.

A administração atual de Montes Claros encontra-se parada no
tempo, não dá oportunidades nem estimula o crescimento. É preciso
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apoiarmos aquela gente tão sofrida de lá.
Parabéns pelo pronunciamento e conte conosco. Vamos trabalhar

juntos para levar o desenvolvimento para Montes Claros e para o
Norte de Minas. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado Ruy Muniz,
um furacão da política do Norte de Minas, que em tão pouco tempo
chegou a esta Casa, com a sua juventude, entusiasmo e com a
brilhante votação que teve não só em Montes Claros, mas também em
toda a região. Agradeço-lhe as palavras.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu
Leite, também gostaria de parabenizá-lo por estar conosco nos
próximos quatro anos para falar e defender o Norte de Minas e, em
especial, a nossa cidade de Montes Claros.

Sou testemunha do seu brilhante trabalho e garra na administração
de Montes Claros. V. Exa. iniciou uma transformação substancial para
o povo da nossa cidade, transformação essa continuada pelo Sr.
Jairo. E, agora, vemos Montes Claros parada no tempo e no espaço, e
a nossa gente sofrendo.

Confiamos e temos certeza de que, ao longo desse tempo em que
estaremos juntos, vamos realmente defender e carrear todo benefício
que o Norte de Minas e Montes Claros merecem, e que o nosso povo
tanto precisa. O povo confia em V. Exa. Foram 35 mil pessoas que
depositaram a confiança, a certeza e a esperança de que V. Exa.
estará aqui para defendê-las e para continuar a mudança de nossa
terra. Muito obrigada por V. Exa. estar aqui.

Mais uma vez, parabéns! Que Deus abençoe V. Exa. e todos nós
nesta Casa, para representarmos e darmos as respostas de que o
nosso povo precisa. Muito obrigada.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço as palavras da Deputada
Ana Maria, que, com seu marido, o Deputado Federal Jairo Ataíde,
forma um casal muito vocacionado, com grandes feitos e obras em
Montes Claros, onde foram muito bem votados. Tenho a certeza de
que eles já estão inscritos nas páginas da história de Montes Claros
como grandes realizadores e administradores. Hoje a cidade tem
realmente um Prefeito com baixíssima popularidade e não tem obras
para mostrar. Talvez a ação de outros Prefeitos, entre eles, o Jairo,
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torne-se muito mais explícita e evidente, como o trabalho que
desenvolvemos quando também fomos Prefeitos dessa cidade.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Cumprimento V. Exa. pelo
pronunciamento e aproveito para parabenizar a iniciativa da nossa
bancada. Os Deputados eleitos pelo Norte de Minas se reunirão hoje
para formar um bloco em defesa da nossa região.

Sou do PT e espero que consigamos construir uma unidade em
defesa da nossa região, que tem tantas bandeiras e objetivos comuns.
Que, com a união entre Situação e Oposição, parlamentares de tantos
partidos aproveitando para somar forças com o governo federal, seja
possível fazer a unificação do Norte de Minas e defender as obras
prioritárias. As nossas estradas se encontram em estado de
calamidade. Há tantas obras e bandeiras importantes que, a meu ver,
unificada, essa bancada conseguirá fazer a diferença. Acreditamos
nisso.

Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento.
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço ao Deputado Paulo

Guedes, uma das surpresas agradáveis que tivemos nas últimas
eleições. Sua vinda a esta Casa demonstra a sua grande capacidade
de atuação na região do Norte de Minas.

Aqueles que nos acompanham pela imprensa, pela TV Assembléia e
pelas galerias podem achar estranho porque, no Norte de Minas,
somos oito Deputados, cada um de um partido diferente, alguns de
dois ou três partidos, motivo que poderia impossibilitar o que se está
materializando, ou seja, a formação de um bloco para defender a
nossa cidade e a nossa região. Mesmo pertencendo a partidos
diferentes e tendo propostas diferentes - além das disputas políticas
locais inevitáveis - há o mínimo de respeito e um ponto de vista
comum que faz com que haja diversos projetos para desenvolvermos
conjuntamente. Daí a razão da reunião à qual se referiu o Deputado
Paulo Guedes. Isso demonstra exatamente o que quer a bancada,
apesar das pequenas dificuldades que porventura existam. Na
verdade, estamos unidos, buscando nos governos federal e estadual
as verbas e o apoio necessário para realizarmos um trabalho
importante em Montes Claros e região.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Quero comunicar a
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todos vocês e à população do Norte de Minas que estivemos agora
mesmo, às 14 horas, com o Procurador-Geral da União entregando
uma representação acerca da nossa BR-135. Ele se dispôs a
trabalhar para fazermos uma paralisação na rodovia, a fim de que o
governo federal atenda, desta vez, ao nosso clamor. A grande
verdade é que um trecho dessa estrada passou pela operação tapa-
buraco, mas, no restante, apesar de a empresa vencedora da licitação
se chamar Sucesso, não houve nenhum procedimento necessário. A
nossa 135 não resiste mais nem sequer à essa operação. Pior ainda,
a BR-135 não está contemplada no PAC.

Gostaria de convidar todos, o Deputado Gil Pereira e os nossos dois
Deputados que estão aqui - Ruy Muniz e Paulo Guedes -, para, juntos
com V. Exa., trabalharmos para que a União libere recursos para a
recuperação da BR-135 e não apenas para o tapa-buracos. Muito
obrigada.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Deputada Ana Maria Resende,
gostaria de somar-me à sua manifestação, porque, na verdade, a
situação da BR-135, onde ainda transito muito, viajando de carro entre
Belo Horizonte e Montes Claros - aliás, fiz isso agora, no período do
Carnaval -, prova que o dinheiro público foi jogado fora, em razão das
inúmeras operações tapa-buracos, que são paliativas e não resolvem
o problema dessa rodovia; ao contrário, só o piora. Se tivessem gasto
um valor concreto de maneira mais definitiva, contaríamos com a
longevidade dessa rodovia.

No entanto, esses gastos episódicos, como os tapa-buracos,
resolvem o problema de maneira paliativa e, infelizmente, trazem o
descortino triste de uma estrada que vai acabar, se não houver
providências sérias e definitivas como esta de ir à Procuradoria em
busca de um socorro.

São assuntos como esse (...), Deputado Getúlio Neiva - que nos
ouve aqui com tanta atenção na nossa primeira participação na
tribuna desta Casa vem da nossa querida Teófilo Otôni e chega
também a esta Casa pela primeira vez como Deputado Estadual. V.
Exa. certamente brilhará. V. Exa. possui muitos atributos e
desempenha muitas tarefas públicas, que, aliás, até agora vem
desempenhando.
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Gostaria de agradecer aos que nos acompanharam e de nos pôr à
disposição. O “site” - tadeuleite.com - já está à disposição daqueles
que quiserem participar conosco desse mandato, que, aliás, não será
nosso, mas sim do povo de Montes Claros, do Norte de Minas, dos
que desejarem e puderem se somar a essa trajetória e a esse
objetivo.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite,
interrompo-o, mais uma vez, para dar uma informação. O trecho da
BR-135 que liga Itacarambi, São João das Missões, Manga,
Montalvânia e vai até Cocos, na Bahia, foi incluído no PAC. Porém, há
cinco anos, ele está totalmente abandonado, desde a edição da
Medida Provisória nº 82 do governo Fernando Henrique, que transferiu
R$780.000.000,00 para Minas Gerais a fim de estadualizar várias
rodovias, inclusive essa; houve a estadualização desse trecho, mas o
Estado não o assumiu de fato. Há aproximadamente cinco anos, ali
não se passa uma máquina. Por exemplo, o trecho entre Manga e
Montalvânia está totalmente isolado. Há três meses, não vai uma linha
de ônibus até Montalvânia. Aliás, a Nestlé já cortou do percurso o
caminhão do leite, há seis meses. Então, assim como Juvenília e São
João das Missões, Montalvânia é uma cidade ilhada. Manga, por um
lado, sim; por outro, não.

É importante ressaltar que esse trecho foi incluído no PAC. Por meio
de uma insistente manifestação nossa, o DNIT promoveu a licitação
no final do ano passado. A empresa já foi contratada. Aliás, deve estar
dando ordem de serviço o mais breve possível para a recuperação
imediata desse trecho que está totalmente abandonado há mais de
quatro anos.

Solicitei aparte apenas para dar essa informação. Muito obrigado.
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Deputado Paulo Guedes, agradeço-

lhe a informação. Certamente V. Exa. é o autor das providências que
foram solicitadas ao governo federal, já que tem boa participação junto
ao Deputado Virgílio Guimarães, Líder do Governo Federal.

Pois não, Deputado Getúlio Neiva. Provoquei V. Exa. para ter o
prazer da sua fala.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite,
que honra para esta Casa a sua presença. Estamos muito felizes e
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alegres em ouvir o seu primeiro pronunciamento e vê-lo novamente
aparecendo nas lides mineiras, certamente se dedicando com todo
carinho e alma ao seu povo de Montes Claros, de onde a minha
família também é originária, e da nossa Amoc.

Sinto-me muito alegre em cumprimentá-lo nesse seu primeiro
pronunciamento. Além disso, ilustre Deputado, de ter convivido com V.
Exa. desde o primeiro momento, quando Prefeito em 1983, e
Deputado Federal, em Brasília, onde convivemos muito. Conheço não
só a sua verve, mas também o seu elevado espírito público e a sua
dedicação.

Gostaria, neste momento, de aproveitar, com a licença do meu
Presidente e do meu Secretário aqui na Casa, para convidá-lo para
estar conosco na grande luta para o trabalho de logística do Centro-
Leste brasileiro, que envolve as regiões Norte e Nordeste de Minas, a
fim de propiciar a nossa região as ferrovias de que precisamos para
criar infra-estrutura para o nosso desenvolvimento.

Tenho certeza, Deputado Tadeu Leite, de que Montes Claros irá
orgulhar-se muito de V. Exa. A história registrará o seu nome com
muito carinho pelo tanto que já fez e, sobretudo, pelo muito que pode
fazer daqui para a frente. Meus parabéns, meus cumprimentos e meu
abraço amigo.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Muito obrigado, Deputado Getúlio
Neiva. Já sabia que em V. Exa. havia um traço característico dessa
lhaneza. Descubro, agora, que é por ter suas origens em Montes
Claros. Tenho certeza de que isso também ajuda na formação do seu
comportamento tão ético e tão correto conosco.

Estaremos ombreados também nessa luta pelo crescimento das
ferrovias em Minas, que V. Exa. tão bem projeta e patrocina.
Precisamos fazer voltar o transporte ferroviário em Minas Gerais e no
Brasil, que é o transporte mais barato. Por não existir um sistema
ferroviário como no passado, sobrecarregam-se as estradas, que não
agüentam o movimento de caminhões. No entanto, esse é um assunto
que quero discutir num dos próximos pronunciamentos que V. Exa.,
com o brilho invulgar que sempre teve, fará desta tribuna.

Agradeço àqueles que nos acompanharam e ao Sr. Presidente,
Deputado Doutor Viana, da região de Curvelo, que estudou na
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Unimontes em Montes Claros, médico provindo dessa nossa
universidade, que, com muita alegria, hoje preside estes trabalhos.

Aqui faremos uma trincheira e dela pretendemos defender os
interesses de Montes Claros e de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dimas
Fabiano, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Gil Pereira. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30
minutos. Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, imprensa.

Tenho a honra de iniciar meu primeiro discurso nesta Casa na 16ª
Legislatura, neste meu quarto mandato, valendo-me do belíssimo
texto do escritor Roberto Drummond, cujo nome é “Em feitio de
canção”, para abordar um grave problema: a transposição do Rio São
Francisco. (- Lê:)

“Lá vão os rios de Minas. Lá vão eles. Vão solidários como Minas.
Generosos como Minas. Vão irmãos como Minas. Vão dando de
beber a quem tem sede. Dando de comer a quem tem fome. Vão
multiplicando, como uma oferenda de Minas, os peixes e os sonhos e
as esperanças, geram energia com as hidrelétricas.

Lá vão os rios de Minas. Lá vão eles, noite e dia, dia e noite, sem
parar nem vacilar, como é próprio dos rios e dos homens de Minas,
que sina dos rios e dos homens de Minas é caminhar, ter um porto,
um sonho e o mar, aonde chegar.

Ah, Tiradentes, qual era teu porto, teu sonho, teu mar?
Meu sonho era a liberdade, pela liberdade morri, pela liberdade

renasci e estou vivo no coração de Minas.
Qual é o teu sonho, Velho Chico?
Meu sonho é o mar, é o Oceano Atlântico; por onde eu vou, em

terras da Bahia, de Pernambuco, de Sergipe e Alagoas, levo o abraço
de Minas e carrego em minhas águas, desde onde nasci, na Serra da
Canastra, o sonho da unidade nacional.

Os rios de Minas e o seu caminhar.
Os rios de Minas e o seu sonhar.
(...) Velho Chico: o que levas em tuas águas?
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Levo comigo esta cabeça erguida, que Minas só fica de joelhos
diante de Deus. Levo o coração simples de Minas. Esta vontade de
repartir com os pobres os peixes, o ouro e a esperança, o trabalho e o
pão. Ah! Eu levo a energia elétrica. Minas não tem mar, mas Minas
chega ao mar, abraça o mar, beija o mar, confraterniza com o mar e
diz ao ouvido do mar: este rio que mandamos, mar-oceano, com o
nome de um santo, é uma lembrança de Minas.

(...) E teu cantar, Velho Chico?
Canto em meu nome e em nome de todos os rios de Minas, grandes

e pequenos. Canto pelo amanhã, que há de ser de festa. Canto pelos
puros de coração. Canto por Minas”

Do mesmo modo que sempre agiu o santo que o denomina, o São
Francisco começa humilde, manso, um filete de água escorrendo das
entranhas do Sudoeste de Minas Gerais, bem no coração do Parque
Nacional da Serra da Canastra, no Município de São Roque de Minas.
Ali, a 1.000m de altitude, o rio brota da terra como um frágil fio de
prata cercado de canelas-de-ema e candeias, lentamente forma uma
poça cor de cobre e vira rio-menino, saltando de 200m na Cachoeira
Casca Danta.

Segue, então, o seu curso para o Norte por 3.000km e torna-se,
nesta mágica viagem, o rio-mar, o Opará, o Velho Chico, o Nilo
brasileiro, cuja comparação não é casual: ambos são extensos em
terras altas, seus cursos rumam para o Norte e têm bacias estreitas e
alongadas. E tanto o Nilo quanto o São Francisco inspiram, nas
populações ribeirinhas, a mesma reverência, o mesmo sentido de
gratidão.

O Velho Chico nasce e morre no Brasil. Desde a sua nascente, em
São Roque de Minas, até desaguar no Atlântico, entre os Estados de
Sergipe e Alagoas, o rio se divide em três etapas distintas: o Alto, o
Médio e o Baixo São Francisco. Em seu percurso, rompe as fronteiras
dos Estados de Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco, de Sergipe e
de Alagoas, além de receber, através do rio Paracatu e seus
afluentes, as águas nascidas no Distrito Federal e em Goiás,
ampliando, assim, a sua bacia. No Alto, muitos afluentes são perenes,
assim como o próprio São Francisco. No Médio, há afluentes
temporários na margem direita e também no Baixo São Francisco,
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reflexo da grande zona que o rio atravessa, a partir da região de
Pirapora, ainda em Minas Gerais. Ele corre por um leito formado de
rochas pré-cambrianas - o primeiro período da era paleozóica -,
salpicado de quatzo, itabirito, xistos ferrosos, areia, cascalho e argila.
Nesse caminho antigo, vai semeando o verde, distribuindo e
recebendo afluentes, na margem direita, os Rios Pará, Paraopeba,
das Velhas, Jequitaí, Pacuí, Gameleira, Guaritas, Verde Grande e
Mirigaí. Do lado esquerdo, chegam o Marmelada, o Indaiá, o
Borrachudo, o Abaeté, o Paracatu, o Urucuia, o Pardo, o Pandeiros, o
Japoré e o Carinhanha.

No primeiro trecho, o rio salta do seu berço, de mais de 1.000m,
para altitudes que variam de 350m a 490m e vai crescendo em
tamanho e importância. O Rio São Francisco é mineiro por 1.130km: a
mais importante artéria das Gerais espalha vida por 238 Municípios,
reunidos em uma área superior a 236km2. Em seu percurso, corta
Pirapora, São Romão, São Francisco, Januária, Itacarambi, Matias
Cardoso e Manga.

De todas as suas paradas na parte alta, é em Pirapora que ele se
alegra, formando rápidas corredeiras. Pirapora, pirá-pora, a morada
do peixe ou o peixe salta, marca o início do ponto de navegação, a
partir de onde o Rio São Francisco acolhe, generoso, embarcações de
todas as formas e cores. Por décadas, as gaiolas, nome dado aos
grandes barcos a vapor, foram parte de sua paisagem, fazendo o
percurso de Pirapora, em Minas, até Juazeiro, na Bahia, e Petrolina,
em Pernambuco. Por mais de meio século, as gaiolas transportaram
pessoas, alimentos, sonhos e esperanças rio acima e rio abaixo.
Muitas delas foram usadas no rio Mississipi, nos Estados Unidos. O
Benjamim Guimarães, a última das grandes gaiolas, guarda na
memória o som dos “blues” americanos e os buracos de bala na
caldeira, oriundos de um encontro com o bando de Lampião,
interessado em uma carga de ouro e algodão.

Para tomar impulso na corrida industrial da década de 60, o Brasil
pediu emprestada a força do Velho Chico. A primeira barragem da
usina de Três Marias foi inaugurada em 1957 pelo Presidente
Juscelino Kubitschek. A obra foi projetada para cercar um reservatório
de água de mais de 23.000.000.000m3, equivalente a sete Baías da
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Guanabara, e é essa a origem da força de uma grande parcela do
parque industrial mineiro. Localizada a montante - direção donde
correm as águas de uma corrente fluvial - da cidade de Pirapora e a
jusante - sentido para o qual fluem as águas de uma corrente fluvial -
da foz do Rio Paraopeba, numa região de três corredeiras
insignificantes – dos Casados, de Três Marias e do Borrachudo –, o
local escolhido foi o desta última, ao que o engenheiro Lucas Lopes
ponderou: “Borrachudo é um nome horroroso; vamos chamá-lo de
Três Marias”.

Com o progresso, chegaram também os problemas para o Rio São
Francisco. O continuado desmatamento da sua bacia e de suas
margens provoca uma descontrolada erosão e um insistente
assoreamento. Como conseqüência, a profundidade do leito do rio é
reduzida, produzindo dois efeitos perversos: diminuição da
navegabilidade, com a formação de inúmeros bancos de areia, e
alargamento entre suas margens, provocando inundações às menores
enchentes. Sem uma política de gerenciamento de seus recursos
hídricos no plano adequado, o São Francisco doou praticamente toda
a sua água à geração de energia elétrica, e existem muitos projetos
de irrigação que ocupam 122.000ha, bem aquém do potencial natural
do rio. Ao longo do percurso, desde Três Marias, foram sucedendo-se
os aproveitamentos, com a formação de enormes lagos que
inundaram extensas áreas, confirmando-se a profecia de Antônio
Conselheiro: “Um dia o sertão vai virar mar, e até as igrejas serão
inundadas pelas águas do Rio São Francisco”.

Ligando o Centro-Sul ao Nordeste, alimentando 505 Municípios e
ajudando 12,2 milhões de brasileiros a viver, “abrindo aos
exploradores duas entradas únicas, a nascente e a foz, levando os
homens do Sul ao encontro dos homens do Norte, o São Francisco
erguia-se desde o princípio com a feição de unificador étnico, longo
traço de união entre as duas sociedades que não se conheciam”,
como bem o disse Euclides da Cunha.

No ano das comemorações dos 500 anos da descoberta do Rio São
Francisco, em 2001, um decreto presidencial criou o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco, composto por representantes de
seis Estados: Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Sergipe e
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Alagoas, além do Distrito Federal, abrangendo 8% do território
nacional e 503 Municípios à margem do rio, onde vivem 14 milhões de
pessoas.

A criação do Comitê responde a uma das diretrizes da Lei Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, Lei nº 9.436, de 1997. O
primeiro relatório preliminar da Comissão Especial para Acompanhar e
Avaliar o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco e Instalação do Respectivo Comitê
da Bacia foi aprovado em 12/12/2001.

O documento faz uma série de propostas e recomendações,
abordando temas como o seguro-desemprego dos pescadores e as
ações emergenciais necessárias e salienta a importância da bacia do
Rio São Francisco: extensão de 639.000km2, ocupando 40% do
território mineiro e 54% do território baiano, com 97 cidades situadas
em suas margens, nas quais habitam 14 milhões de pessoas. O rio,
de 2.700km de extensão, gera 10.400.000kW de energia em 20
usinas hidrelétricas.

O projeto de revitalização previu ações de despoluição, como
tratamento de esgoto e lixo urbano, conservação de solos,
convivência com a seca, reflorestamento e recomposição de matas
ciliares, gestão e monitoramento de recursos hídricos, gestão
integrada de resíduos sólidos, programa de educação ambiental,
criação de unidade de conservação e preservação da biodiversidade e
repovoamento de espécies da fauna e da flora.

O relatório abordou também a questão do conflito de usos das
águas do Rio São Francisco, sobretudo a disputa entre a água para
gerar energia e a água para irrigar, mencionando que a progressiva
redução da vazão do rio, decorrente de uma série de fatores, inclusive
da poluição, prejudica a pesca e a aqüicultura - criação de animais e
plantas aquáticas -, e manifestou, naquela época, sua inconformidade
com o volume reduzido de recursos previstos para o projeto de
revitalização no Orçamento da União para 2002 - apenas
RS$30.000.000,00: ‘Tal fato’ - diz o documento - ‘torna-se ainda mais
grave por revelar, da parte do governo federal, a falta de compromisso
efetivo com um projeto necessariamente de longo prazo’.

Os membros da referida Comissão, Senadores Renan Calheiros,
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Presidente; Teotônio Vilela Filho, Vice-Presidente; Waldeck Ornelas,
relator; Francelino Pereira, Heloísa Helena e Antônio Carlos Valadares
mencionaram, ainda, apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº
27, de 2001, que cria o Fundo para a Revitalização Hidroambiental e
do Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco, a ser
constituído com 0,5% do produto da arrecadação dos impostos de
competência da União, após deduzidas as vinculações ou
participações constitucionais. Propuseram também a alteração no
decreto que criou o Projeto de Revitalização do Rio São Francisco,
para incluir dois instrumentos julgados essenciais: o desassoreamento
e a retificação do leito do rio.

Quero informar que esta Casa aprovou uma proposta de emenda à
Constituição, de minha autoria, que também estabelece que o Estado
de Minas Gerais tem que reservar 0,5% de suas arrecadações para a
revitalização da bacia do São Francisco.

Na manhã do último dia 22, logo após a Quarta-Feira de Cinzas -
início da Quaresma, tempo litúrgico de conversão, no qual a Igreja
Católica, a Igreja Anglicana e algumas protestantes preparam os
cristãos para a grande festa da Páscoa, período em que os fiéis são
convidados à penitência e à meditação, por meio da prática do jejum,
da esmola e da oração, fazendo um esforço para recuperar o ritmo  e
estilo de verdadeiros fiéis que devem viver como filhos de Deus - o
Bispo de Barra, Bahia, D. Luiz Cappio, protocolou no Palácio do
Planalto uma carta ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva. Ele cobrava a reabertura do diálogo sobre o projeto que prevê a
transposição do Rio São Francisco, antes do início das obras.

D. Luiz Cappio é frei da Ordem dos Frades Menores, também
conhecida por Ordem dos Franciscanos ou Ordem Franciscana,
fundada por São Francisco de Assis, o que, não por mera
coincidência, dá nome ao rio que é motivo de sua luta, luta essa em
que ele tenta ser um instrumento da paz de Deus, levando a união
onde houver discórdia e verdade onde houver erro. Em outubro de
2005, ele fez greve de fome durante 11 dias para manifestar sua
indignação contra a transposição. O protesto só teve fim depois que o
governo federal se comprometeu publicamente a estabelecer uma
ampla discussão sobre o tema.
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O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Gil Pereira,
peço vênia a V. Exa. para interrompê-lo nessa brilhante alocução que
faz, aliás o que é típico da sua característica e do seu trabalho desde
os tempos de Vereador por Montes Claros.

Já passando por diversos mandatos nesta Casa, V. Exa. aqui faz
uma defesa intransigente, como não poderia deixar de ser, do Rio São
Francisco, dos seus problemas, da sua gente e de sua potencialidade.

Nesse pronunciamento inaugural nesta Casa, percebe-se a grande
preocupação de V. Exa. com um grande problema da nossa região: a
devastação ambiental. O Rio São Francisco faz parte dessa biota,
como chamamos, onde está incluído o ser humano como principal
ponto e principal razão de ser.

Sinto-me um ambientalista, mas não desses que acham que o ser
humano está em condições inferiores em relação ao meio ambiente.
Penso que tudo em torno do ser humano deve ser preservado, até
para preservar a nossa espécie. Não se pode olvidar de que o ser
humano tem de ser colocado em primeiro lugar.

Assim é que, sem ser xiita, radical, consideramos importantíssima
essa denúncia que V. Exa. faz em defesa do São Francisco. É a
defesa do meio ambiente, é a defesa do patrimônio nacional. Portanto,
V. Exa. escolheu muito bem o tema inaugural da sua atuação nesta
16ª Legislatura, que, tenho certeza, será coroada de êxito, mercê da
capacidade de V. Exa. no trabalho diário, insano e permanente nas
suas bases eleitorais e aqui no Parlamento mineiro, mais honrado
quando há a renovada participação de V. Exa. Aceite os nossos
parabéns.

O Deputado Gil Pereira - Agradeço ao Deputado Luiz Tadeu Leite.
Tenho certeza de que V. Exa também vai ombrear conosco nessa luta
da revitalização, primeiro da Bacia do São Francisco, para, depois,
falarmos em transposição do Rio São Francisco.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Parabenizo-o pelo
pronunciamento, pela pesquisa e por toda a história que nele está
contida, ao destacar a importância do Rio São Francisco não só para
Minas Gerais, mas para o Brasil.

Apesar de ter posição diferente em relação ao projeto de interligação
de bacias, eu o parabenizo, primeiro, pela defesa da revitalização. A
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revitalização do São Francisco é uma matéria de consenso nesta
Casa e de todos os mineiros.

Temos de unir forças para conseguirmos, junto aos governos federal
e estadual, Municípios barranqueiros e os que têm afluentes do São
Francisco, ver o Rio São Francisco cada vez mais fortalecido.

Como mineiros, temos todo um potencial, já listado em seu
pronunciamento, em empreendimentos, fontes de riquezas geradas
pelo São Francisco - geração de energia, produção, Projeto Jaíba,
Barragem de Três Marias e outros -, que contribuem para o
desenvolvimento do Estado.

Ressalto, porém, que nasci em São João das Missões, próximo ao
Município de Manga, e passei por uma série de adversidades. Vi, por
exemplo, minha mãe buscar água na cabeça, a 600m de casa, para
fazer comida e dar banho nos filhos. Enfim, por causa dessa luta, da
falta de água, que também assola vários Municípios do nosso semi-
árido, defendo que essa discussão seja mais ampla para sermos
solidários com os irmãos nordestinos.

Da forma como o projeto é apresentado pela imprensa e outros
segmentos, parece que o rio será desviado. Não é bem isso. O projeto
de interligação de bacias irá retirar apenas 1% da água que cai no
mar, ou seja, da vazão normal do São Francisco em seu período mais
baixo, que é a vazão normal que a Barragem de Sobradinho libera
para o mar, isto é, 1.850m³ por segundo caem no mar, e o projeto
prevê a retirada de 27,5m³, o que representa 1,4% da água que cai no
mar, ajudando a matar a sede de 12 milhões de pessoas em cinco
Estados do Nordeste.

Essa discussão deve ser feita na Assembléia, com representantes
do Ministério do Meio Ambiente e da Integração Nacional, para que o
debate seja acalorado, mas que possamos esclarecer algo simples e
que todo barranqueiro e matuto sabe: o rio não corre para trás, desce
em direção ao mar.

Com minha pouca instrução, acredito que 1% de água, que será
retirado abaixo da Barragem do Sobradinho para beneficiar 12
milhões de nordestinos, não fará falta a nós, mineiros. Sua bandeira
de defesa da revitalização é superlouvável. Coloco-me à sua
disposição, à disposição da bancada do Norte de Minas e da
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Assembléia para, juntos, levantarmos a bandeira da revitalização do
nosso São Francisco. Parabéns pelo pronunciamento!

O Deputado Gil Pereira - Agradeço ao Deputado Paulo Guedes,
barranqueiro como disse. Fizemos um requerimento, já aprovado pela
Assembléia, a fim de promover um ciclo de debates sobre esse tema,
envolvendo o Ministério do Meio Ambiente, ONGs, governos federal e
estadual e Prefeituras. Depois, iremos sentar-nos para discutir o
formato. Já convidamos o Bispo Cappio, que prometeu participar da
abertura. Faremos um grande debate, sem imposições, pois nossa
prioridade é revitalizar o São Francisco e nossas microbacias, para
que os tenhamos por muitas décadas, alimentando, dando água aos
povos mineiro e nordestino.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Deputado Gil Pereira,
congratulo V. Exa. pela brilhante exposição. Levantar o tema da
agroecologia e dos recursos hídricos é mostrar sua sintonia com o que
há de mais relevante hoje no mundo: a preservação do meio
ambiente. V. Exa. está de parabéns. Desejo-lhe êxito no mandato que
se inicia, mais do que já o teve em todos os outros. Juntamente com
V. Exa., os outros Deputados faremos corpo forte para levar o
desenvolvimento ao Norte de Minas. É uma honra estar a seu lado, e
espero aprender muito com V. Exa.

O Deputado Gil Pereira - Obrigado. Somos amigos de infância e
tivemos sonhos para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de
Montes Claros e do Norte de Minas. Agora, temos a oportunidade de,
juntos na Assembléia, resgatar o desenvolvimento e a melhoria da
qualidade de vida do cidadão norte-mineiro. Passa pelo Rio São
Francisco o trabalho que traçaremos a partir de hoje.

Membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco e de
diversas entidades da sociedade reconhecem que o compromisso
teve desdobramentos práticos a partir de uma audiência com Lula em
dezembro de 2005. Foi constituído um grupo de trabalho composto
por representantes do governo - Casa Civil, Secretaria da Presidência,
Ministérios do Meio Ambiente e da Integração Nacional - e diversos
segmentos sociais. Chegou a ser realizado em Brasília, em junho de
2006, um seminário temático; as atividades do grupo foram
paralisadas, porém, por solicitação do governo, devido ao período
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eleitoral.
Segundo Dom Luiz Cappio, “desde então tentamos garantir a

retomada dos trabalhos, sem receber por parte do governo sinais
claros sobre a continuidade desse processo”. Ao comprovar,  no
Programa de Aceleração do Crescimento - PAC -, a relevância que foi
dada ao projeto quando da destinação de R$6.600.000.000,00 para as
obras de transposição do Velho Chico, ele acha uma afronta ao que
foi pactuado. “Uma coisa é pôr idéias arranjadas, outra é lidar com
país de pessoas, de carne e sangue, de mil e tantas misérias”, como
disse Riobaldo em “Grande Sertão: Veredas”.

Além da polêmica levantada com a publicação da carta de Dom
Cappio, o governo federal tem ainda outro problema que enfrentar:
pedir ao Congresso Nacional autorização para iniciar as obras do
projeto. Isso porque o ponto de captação de um dos canais - o Eixo
Norte - fica em terras indígenas, no Município de Cabrobó, em
Pernambuco. Pela Constituição Federal, o Congresso precisa
manifestar-se sobre intervenções em áreas desse tipo, conforme
afirmou a Promotora do Ministério Público da Bahia, Luciana Khoury:
“O art. 49, inciso 16, da Constituição Federal determina que o
Congresso precisa manifestar-se sobre a realização de intervenções
em terras indígenas. Isso não foi feito até o momento, e o governo não
está considerando essa matéria constitucional”. Ela sustentou ainda
que a suspensão das liminares pelo STF, em dezembro, não liberou o
início da implantação do projeto. Possibilitou, tão- somente, a
retomada do licenciamento da obra. “As ações que questionam a
autenticidade do processo de licenciamento ambiental ainda não
tiveram o mérito julgado pelo STF”, disse a Promotora.

Em fins de 1950, o cosmonauta russo Yuri Gagarin, pela primeira
vez, viu a Terra do espaço. “A Terra é azul”, disse ele. Além de ser
azul, redonda e finita, a terra não tem fronteiras, a não ser as da
natureza, como as nuvens que são móveis, evanescentes; ou os
oceanos e continentes. Assim mesmo, são fronteiras diluídas, vagas.

A idéia de globalização, que bem parecia superar todas as barreiras,
mostra-se algo banal: a globalização naturalizou-se. Afinal, a Terra
está lá, solta no espaço, nua e pura. As diferenças e as discórdias
entre os povos não aparecem. Poderosa imagem essa que
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sobrevaloriza o Planeta e esconde os povos, as culturas.
Neste ano em que o tema da Campanha da Fraternidade é “Vida e

missão neste chão - Fraternidade e Amazônia”, a Igreja Católica, na
oração de 2007, propõe: “Enviai-nos todos em missão. O Evangelho
da vida, luz e graça para o mundo, fazendo-nos discípulos e
missionários de Jesus Cristo, indique o caminho da justiça e do amor;
e seja anúncio de esperança e de paz para os povos da Amazônia e
de todo o Brasil”. Assim sendo, a carta de D. Cappio está plenamente
inserida no sentido real da Campanha, conforme texto abaixo: (- Lê:)

“Barra, 21/2/2007, Quarta-feira de Cinzas. Caro Presidente Lula, paz
e bem! Escrevo-lhe hoje, dia em que a Igreja do Brasil lança a
Campanha da Fraternidade de 2007, sobre a vida da Amazônia e toda
a sua riqueza humana e natural. O objetivo desta carta, amiga e
fraterna, é retomar o diálogo que assumimos juntos por ocasião de
nosso encontro no dia 15/12/2005 em sua sala de trabalho no
Planalto.

Agradeço pelas oportunidades que os representantes da sociedade
brasileira e os representantes do governo tivemos de debater
assuntos tão importantes, como projeto de revitalização do Rio São
Francisco, projeto de transposição de águas do Rio São Francisco,
projeto de desenvolvimento alternativo para o semi-árido brasileiro, na
busca de um consenso que sói acontecer numa sociedade
democrática.

Retomo quando a humanidade, estarrecida, toma consciência das
conseqüências do aquecimento global, com impacto em todo o
planeta, particularmente na vida de bilhões de seres humanos,
incluindo a nossa historicamente oprimida e humilhada população
nordestina. O Nordeste brasileiro ficará mais quente; haverá estiagens
mais longas, inundações mais arrasadoras e mais dificuldades de se
viver.

Retomo quando o senhor fala em iniciar as obras de transposição
consumindo inicialmente mais de R$6.600.000.000,00, mais de 50%
de todo o orçamento destinado a recursos hídricos no Programa de
Aceleração do Crescimento.

Retomo quando o Tribunal de Contas afirma, publicamente, em seu
relatório, que o projeto de transposição das águas do São Francisco
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não atinge o número de Municípios e pessoas que afirma atingir.
Retomo quando a Agência Nacional de Águas - ANA -, organismo

de Estado criado para pensar estrategicamente o uso da água no
Brasil, propõe 530 obras para solucionar os problemas de
abastecimentos em todos os núcleos urbanos acima de 5 mil
habitantes do semi-árido brasileiro até 2015. Essas obras
beneficiariam as populações mais necessitadas e custariam
R$3.300.000.000,00, portanto mais baratas, mais abrangentes e mais
eficientes que qualquer obra de transposição.

Retomo quando o Rio São Francisco está cheio, e sua população
ribeirinha, de 500m do rio, passa sede, como mostrou nesta semana o
‘Jornal Nacional’, da Rede Globo.

Retomo quando a menina sem-terra, depois sem-água, morreu
afogada no canal que supre os perímetros irrigados de Petrolina por
ter ido ‘roubar’ água para matar sua sede e de sua família.

Em nosso encontro o senhor me disse que ‘não seria louco de levar
essa obra à frente se apresentássemos uma alternativa melhor’.
Agora somando as obras propostas pela ANA juntamente com o
trabalho de captação de água de chuva desenvolvido pela Articulação
do Semi-Árido - ASA -, no meio-rural, o senhor tem uma escolha muito
melhor, pela qual realmente seria considerado um governante único
no Nordeste brasileiro, sua terra natal.

Não faltam alternativas. Falta uma decisão política.
Sr. Presidente, sempre vestimos sua camisa. Ainda estamos

vestidos nela. Nossa contribuição de fiel militante da causa do povo é
para que o senhor seja verdadeiramente aquilo a que se propôs: ser o
Presidente dos pobres deste país.

Receba nossa saudação amiga e fraterna, com os votos de uma
feliz e santa Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. D. Frei Luiz Flávio
Cappio, Bispo Diocesano de Barra - Bahia”.

Em sua releitura, o texto do Frei Luiz Flávio Cappio tem os mesmos
princípios da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios: ‘O amor é
paciente, o amor é prestativo, não é invejoso, não se ostenta, não se
incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não se irrita, não guarda
rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a
verdade’. E onde está verdadeiramente o sentido do projeto da
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transposição do Rio São Francisco proposto pelo governo federal?
Mais de 70% da cidades, Srs. Deputados, com população acima de

5 mil habitantes, do semi-árido nordestino enfrentarão crise de
abastecimento de água para consumo humano até 2025,
independentemente da megaobra de transposição do Velho Chico,
concluiu um estudo feito pela ANA.

São três os requisitos essenciais para a transposição racional de
água de uma bacia hidrográfica para outra com finalidade de irrigação:
haver uma bacia ou uma área com terras irrigáveis, mas com
escassez de água - bacia receptora; haver outra bacia com muita
água sobrando e sem terras para irrigação - bacia doadora; haver uma
relação custo-benefício aceitável para a transposição ser feita - por
gravidade ou pequena altura de elevação, com transporte a menores
distâncias etc. E que seja socioambientalmente aceitável.

Na bacia que V. Exa. conhece muito bem, Sr. Presidente, na bacia
do São Francisco, todos estes três requisitos são negativos. Vale
lembrar que basta um único ser desfavorável para tornar qualquer
projeto de transposição uma aberração ou uma anomalia.

Visto isso, Srs. Deputados, e pelo que será exposto a seguir, pode-
se concluir que o projeto da transposição apresenta três contradições:
projeto desnecessário, inútil; projeto inviável econômica e
socialmente, e com alto custo ambiental; projeto prejudicial ao
Nordeste e ao Brasil.

Como membro da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos
sobre a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - CIPE São
Francisco -, já requeri ao Presidente desta egrégia Casa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, a realização de um ciclo de debates para a
discussão e apresentação de propostas eficazes que garantam a
revitalização do Rio São Francisco.

A defesa dos valores e das riquezas do Brasil e do povo brasileiro
deve ultrapassar a dimensão de posturas individualistas, não raro
atribuídas a propósitos político-eleitorais ou a posicionamentos de
grupos voltados exclusivamente para a defesa de interesses
econômico-financeiros, nem sempre os do próprio País.

Essas premissas se ajustam no propósito das posições que devem
ser adotadas em relação ao verdadeiro crime de lesa-pátria que se



76

pretende praticar contra um dos maiores e mais importantes
patrimônios naturais - os recursos hídricos -, cujas nascentes, em
Minas Gerais, abastecem 42% das bacias hidrográficas brasileiras.

Em sua sabedoria, a natureza oferece ao homem recursos e
condições para que ele retire da terra o sustento e a proteção contra
as intempéries e repõe, ao longo dos séculos e dos milênios, aquilo
que dela é retirado. Generosa, a natureza nos cobra, todavia, os
males e as agressões quando a desrespeitamos. Os rios,
principalmente pelos princípios sensíveis por que são regidos,
respondem com a devastação das cheias ou com a desolação dos
leitos secos às agressões das quais são vítimas. Por essa
particularidade e por sua importância na sobrevivência das espécies,
merecem atenção e cuidados prioritários. O Brasil tem 8% das
reservas de água doce do planeta.

A água cobre mais de 70% do nosso planeta, mas quase toda ela é
salgada: menos de 3% da água da Terra é doce, e a maior parte dela
não pode ser utilizada por estar sob a forma de neve e gelo nos pólos
e nas alturas das montanhas. Contudo, por ser um recurso renovável,
acreditou-se, durante séculos, que a água doce era inesgotável. O seu
consumo, a partir de 1950, aumentou de maneira assustadora.
Somente no século XX, a quantidade de água empregada na
agricultura multiplicou-se por 10. Estima-se que o setor agrícola utilize
69% da água e o industrial, 21%. Nas cidades gastam-se 6%, e as
perdas nos reservatórios são calculadas em 4%.

Apesar da aparente abundância, a quantidade de água na Terra é
limitada e muito vulnerável aos efeitos da ação humana. A
degradação dos ecossistemas de água doce está-se transformando
num problema que pode ser a causa de conflitos em diversas regiões
do mundo se o homem não se conscientizar da importância de
manejar corretamente os recursos hídricos do planeta. Não por acaso,
a palavra “rivalidade” vem do latim “rivus”, que significa ‘corrente de
água’. Dos 6 bilhões de habitantes do planeta, pelo menos 1 bilhão
carecem de água limpa e salubre, enquanto 2 bilhões não têm acesso
a meios de saneamentos adequados. Vinte e seis países, a maioria
africanos e do Oriente Médio, assim como a Holanda, na Europa, já
são deficitários em água. A ‘barreira da água’, estimada em 1.000m³
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por pessoa por ano, é o mínimo necessário de água para uma vida
aceitável, de acordo com o Centro de Investigação para a Paz, de
Madri, Espanha.

Por isso faço uso das palavras usadas no “Manifesto ao País - A
Transposição das Águas do Rio São Francisco”, do Projeto
Manuelzão-UFMG, para expressar a minha indignação à atitude do
governo federal na sua pressa para implementar tal projeto, sem
mesmo a abertura de um diálogo profícuo com a sociedade civil
organizada: sob todos os aspectos, a transposição das águas do Rio
São Francisco representa uma decisão equivocada, insustentável em
termos políticos e técnicos sérios, com riscos econômicos, éticos e
ambientais previsíveis e com conseqüências incalculáveis.

Do ponto de vista hidrológico, esses riscos decorrem dos limites
impostos pela utilização de suas águas para fins de geração de
energia e de irrigação. Do total alocável de 360m³ por segundo, já se
encontram efetivamente alocados 335m³ por segundo, caso os usos
outorgados sejam de fato implementados. Não são disponíveis,
portanto, os 63 até os 127m³ por segundo requeridos para a
transposição.

Energeticamente, numa conjuntura de escassez e horizonte de
crescimento da demanda por energia, será necessário transpor
elevadas altitudes e bombear água a grandes distâncias.

Considerando-se, para cálculos, a vazão média de 63,5m³ por
segundo, a potência instalada no conjunto - cerca de 9.000MW - é
reduzida proporcionalmente de 3,4%, isto é, de 313MW. Acrescendo-
se aí a potência instalada para elevação dessa vazão de 63,5m³ por
segundo a 165m3, que corresponde, somente no eixo norte da
transposição, em Cabrobó, abaixo de Sobradinho, a aproximadamente
66% do primeiro dado, tem-se: 313MW - potência instalada perdida
nas hidrelétricas - mais 207MW - potência instalada necessária à
elevação - igual a 520MW. Essa potência equivale a 1,31 da potência
instalada em Três Marias - 396MW - e a 1,18 da potência instalada
em Moxotó - 440MW -, numa conjuntura de escassez de energia, o
que inviabiliza a transposição em termos energéticos e em termos de
custo do hectare irrigado. Ao lado desse indesejável risco hidrológico,
a proposta existente no projeto de transposição do Rio São Francisco
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menciona que o sistema apenas estará em seu pleno funcionamento
no momento em que estejam preenchidos 94% da capacidade de
represa do Sobradinho, principal reservatório regularizador das
vazões do rio, o que significa, numa avaliação ao longo dos últimos
anos desde a inauguração dessa obra, que apenas será possível a
utilização de todo o sistema de sete em sete anos - Sobradinho verteu
em 97 e voltou a verter em 2004 - ou 15% do tempo, o que reforça a
desproporção entre o custo e o beneficio da obra.

Economicamente se deve levar em consideração o elevado custo da
água para atividades agrícolas nas bacias pretendentes das águas do
São Francisco, tendo em vista a previsão de R$0,11 por metro cúbico
ofertado, quando comparado aos valores praticados na região de
Petrolina e na própria bacia do São Francisco, da ordem de R$0,023
por metro cúbico, já computado o custo do bombeamento para as
propriedades. Esse fato é ainda mais grave quando se considera que
a água disponível no Nordeste em açudes e outros aqüíferos é
suficiente para satisfazer ao dobro da demanda atual para
abastecimento público e irrigação.

Sob a ótica ambiental, a história de decisões semelhantes em outros
contextos revela desastres ecológicos irrecuperáveis. No caso da
Bacia do Rio São Francisco, particularmente previsíveis são os riscos
de salinização do solo e de perda de água através da evaporação.

A água, como direito humano fundamental, decorre do fato de ser
um elemento essencial à vida e, por isso mesmo, é considerada bem
social. Desse ponto de vista, as políticas administrativas têm tratado a
questão com ênfase na água como bem econômico, o que acarreta a
exclusão de grande parte da população. A gestão participativa no
manejo e uso da água, tendo no comitê das bacias hidrográficas o seu
instrumento, é a política indicada e desejável para se administrar com
êxito a questão das águas no Brasil. Nesse contexto, a transposição
das águas do Rio São Francisco constitui-se em mais uma tentativa
de consolidar a atávica política de privilégios e exclusão social.

Segundo a lenda, o Rio São Francisco nasceu das lágrimas de
saudade da índia Irati, choradas em honra ao amado guerreiro, que
partia para as frentes de batalha. No plano da realidade, os amantes
da natureza que aguardam o renascimento do rio esperam que essas
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lágrimas voltem a povoar a nossa imaginação e que o rio se
transforme em riquezas.

Portanto, somente os nossos esforços para desafiar todas as
impossibilidades que por ora permeiam a revitalização do São
Francisco.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência ouviu
atentamente o pronunciamento do Deputado Gil Pereira e também se
manifesta favorável à revitalização antecipadamente a qualquer
movimento de transposição. Ninguém é contrário a levar água aos
irmãos do Nordeste Setentrional, mas antes somos a favor de uma
revitalização para recompormos principalmente os afluentes que
carregam água para o São Francisco, uma vez que a água da maioria
deles é de péssima qualidade, poluída.

Aí, sim, poderíamos analisar, com o coração, a cessão da água do
São Francisco ao Nordeste Setentrional, até porque temos mais de
500 cidades ribeirinhas ao São Francisco ao longo dos cinco Estados
por onde passa, onde não há água tratada e muito menos
saneamento básico, esgoto sanitário. É preciso investir primariamente
nessa circunstância. É preciso revitalizar o rio para depois levar água
tratada de qualidade para o Nordeste.

Recentemente li um artigo sobre um canal que levava água da
região árida do Ceará para Fortaleza. Tratava-se de uma cidade à
beira do canal que não tinha água tratada, potável. São esses fatos
que não queremos que aconteçam com o nosso São Francisco.
Parabéns, Deputado Gil Pereira, pelo pronunciamento!

O Deputado Gil Pereira - Muito obrigado Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 28, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/2/2007
Às 15h18min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo, Domingos Sávio, Elmiro
Nascimento e Inácio Franco, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Ademir
Lucas, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida,
por se tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
programar os trabalhos da Comissão. A seguir, determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida o Deputado Chico Uejo para atuar como escrutinador.
Apurados os votos, são eleitos para Presidente o Deputado Elmiro
Nascimento e para Vice-Presidente o Deputado Ademir Lucas, ambos
com cinco votos. Na condição de Presidente “ad hoc”, o Deputado
Ademir Lucas convida para tomar assento à mesa o Deputado Elmiro
Nascimento e o empossa no cargo de Presidente. Este, por sua vez,
empossa o Vice-Presidente, Deputado Ademir Lucas. Na
oportunidade, fica fixado o horário de funcionamento das reuniões
ordinárias para as quartas-feiras, às 10 horas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo - Inácio Franco - André

Quintão - Ademir Lucas.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE CULTURA NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

14/2/2007
Às 15h25min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Maria Lúcia e Rosângela Reis e o Deputado Dimas
Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente “ad hoc” Deputada Maria Lúcia, 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
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destina 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 a Deputada Rosângela
Reis para atuar como escrutinadora. Apurados os votos, verifica-se
que foram eleitos, para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, a Deputada Gláucia Brandão e o Deputado Dimas
Fabiano, ambos com quatro votos. A Presidente “ad hoc” proclama
eleitos o Presidente e o Vice-Presidente e dá posse à Presidente, a
quem passa a direção dos trabalhos. A Deputada Gláucia Brandão,
agradece a escolha de seu nome para presidir os trabalhos, empossa
o Vice-Presidente e sugere que as reuniões da Comissão se realizem
às terças-feiras, às 15h30min, no Plenarinho II, 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, 27 de fevereiro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Maria Lúcia.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/2/2007
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia e os Deputados Deiró Marra e Dimas Fabiano, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente
“ad hoc”, Deputada Maria Lúcia, 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, a Presidente
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Dimas Fabiano para atuar como escrutinador. Feita a contagem dos
votos, são eleitos o Deputado Deiró Marra e a Deputada Maria Lúcia
para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente.
Após tomar posse no cargo de Presidente da Comissão, o Deputado
Deiró Marra dá posse à Deputada Maria Lúcia 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 quartas-feiras, às 10 horas, no
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Plenarinho II. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia - Carlin Moura - Dimas

Fabiano.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/2/2007

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Sebastião Helvécio
e Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente “ad doc”, Deputado Jayro Lessa, declara
aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da
primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a programar os
trabalhos da Comissão. A seguir determina a distribuição das cédulas
de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sebastião
Helvécio para atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem
dos votos, o escrutinador anuncia que foram registradas cinco cédulas
de votação e que os Deputados Zé Maia e Jayro Lessa obtiveram
cinco votos cada um, para Presidente e Vice-Presidente da Comissão,
respectivamente. Ato contínuo, o Presidente “ad doc”, Deputado Jayro
Lessa, faz a proclamação dos eleitos, declara empossado como
Presidente o Deputado Zé Maia e passa-lhe a Presidência dos
trabalhos. O Deputado Zé Maia agradece a escolha de seu nome e,
em seguida, dá posse ao Vice-Presidente, Deputado Jayro Lessa.
Logo após o Presidente eleito sugere aos parlamentares que as
reuniões ordinárias sejam realizadas às quartas-feiras, às 10 horas, 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, 28 de fevereiro de 2007.
Zé Maia,  Presidente - Jayro Lessa - Agostinho Patrús Filho -
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Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 15/2/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Luiz Tadeu Leite, Durval Ângelo e Zé Maia, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”,
Deputado Luiz Tadeu Leite, declara aberta a reunião e informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
programar os trabalhos da Comissão. O Presidente convida o
Deputado Zé Maia para atuar como escrutinador. Feita a apuração
dos votos, são eleitos para Presidente o Deputado Durval Ângelo e
para Vice- Presidente o Deputado Luiz Tadeu Leite, ambos por
unanimidade. O Presidente “ad hoc” declara empossado como
Presidente o Deputado Durval Ângelo e passa a ele a direção dos
trabalhos. O Presidente eleito agradece aos parlamentares a
confiança nele depositada e empossa como Vice-Presidente o
Deputado Luiz Tadeu Leite. Na oportunidade fixa o horário de
funcionamento das reuniões ordinárias para as quartas-feiras, às 9
horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Ruy Muniz - Luiz Tadeu Leite - João

Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº

17.593
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição Estadual, opôs veto total à
Proposição de Lei nº 17.593, que autoriza o Instituto Estadual de
Florestas - IEF - a doar ao Município de Itajubá o imóvel que
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especifica.
As razões do veto foram encaminhadas por meio da Mensagem nº

2/2007, publicada no “Diário do Legislativo” de 8/2/2007.
Constituída esta Comissão, nos termos do art. 222, c/c o art. 111,

inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o
veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
A Proposição de Lei nº 17.593 autoriza o Instituto Estadual de

Florestas - IEF - a doar ao Município de Itajubá terreno com área de
21,1699ha (vinte e um hectares, dezesseis ares e noventa e nove
centiares), onde funciona o horto florestal desse Município, instituído
pelo art. 3º da Lei nº 11.731, de 30/12/2004.

O Chefe do Executivo, ao opor veto total à proposição de lei em
análise, alegou que o imóvel em questão é de propriedade do Estado
de Minas Gerais e está somente sob a administração do IEF, razão
que torna impossível a doação por parte dessa autarquia.

Cabe esclarecer que, durante a tramitação do projeto de lei, esta
Casa solicitou ao IEF, por meio de diligência, que se manifestasse
sobre a pretendida doação, informando a situação do imóvel. Diante
da resposta de que a autarquia nada tinha a opor ao negócio jurídico a
ser realizado, foi aprovado o Projeto de Lei nº 1.886/2004, origem da
proposição de lei em análise.

Entretanto, se o imóvel é de propriedade do Estado de Minas Gerais
e não do IEF, a proposição está eivada de vício intransponível, pois o
sujeito detentor da autorização não poderá efetivar a transferência de
domínio pretendida, sendo inócua norma com esse fim.

Por isso entendemos que as alegações do Chefe do Executivo são
procedentes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto total oposto

à Proposição de Lei nº 17.593.
Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2007.
Fábio Avelar, Presidente - João Leite, relator - André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 7/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Paulo Guedes, o 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 de
Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/2/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cumpre-nos, agora, emitir parecer sobre a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Pretende o projeto de lei em análise criar para o Estado a obrigação

de prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e de executar
supletivamente ações e serviços no campo da saúde, em especial do
Programa Saúde da Família, que terá como beneficiários os
Municípios de pequeno porte, com população inferior a dez mil
habitantes e sem condições de garantir a atenção básica à saúde.

A proposta ampara-se em princípios constitucionais que orientam a
matéria. O aprimoramento das ações e dos serviços de saúde
prestados pelo poder público é fator indispensável à consolidação de
nosso Estado Democrático de Direito.

A partir da promulgação da Constituição de 1988, inaugurou-se no
País um novo modelo de atendimento à saúde da população,
caracterizado por sua universalidade e pela constituição de sistema
único, regionalizado e hierarquizado, envolvendo a União, os Estados
e os Municípios.

Dentro dessa perspectiva, a Lei Federal nº 8.080, de 1990,
estabelece, em seu art. 17, III, que cabe ao Estado “prestar apoio
técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e
serviços de saúde”.

O projeto em tela, em consonância com a citada disposição
normativa, determina que o Estado auxilie os Municípios mediante a
disponibilização de profissionais de nível superior e a realização direta
de atividades próprias do setor de saúde nos Municípios onde ainda
não tenha sido efetivamente implantada a atenção básica à saúde da
população.
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Ademais, a matéria se insere na órbita da competência legislativa do
Estado membro, por força do art. 24, XII, da Constituição da
República, e não há, por outro lado, reserva de iniciativa prevista no
art. 66 da Constituição do Estado, sendo plena a iniciativa parlamentar
neste caso.

Finalmente, a proposta em exame é originária do Projeto de Lei nº
545/2003, tendo sido extremamente fiel ao Substitutivo nº 2, à época
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 7/2007.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 22/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 22/2007, do Deputado Ivair Nogueira, dispõe
sobre critério para apuração do valor adicionado, para fins de
distribuição do ICMS aos Municípios, nas operações de circulação de
mercadorias por meio de oleoduto, gasoduto e mineroduto que
abranja o território de mais de um Município no Estado de Minas
Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão o exame de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto tem por finalidade disciplinar a repartição da receita do

ICMS entre os Municípios, referente às operações tributáveis por meio
de oleoduto, gasoduto e mineroduto no Estado de Minas Gerais, na
seguinte proporção: 75% ao Município sede da unidade de fabricação,
refino ou extração do estabelecimento contribuinte do referido tributo e
25% aos demais Municípios, observada a proporção da área territorial
abrangida em cada Município pelo respectivo meio condutor do
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produto a ser tributado.
Na justificação do projeto, o autor se fundamenta no fato de que “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 contemplados na
partilha do Valor Adicionado Fiscal - VAF - gerado pelas refinarias e
mineradoras, o qual atualmente é creditado exclusivamente para o
Município onde está situada a sede dessas grandes empresas”.

Nos termos da Constituição da República, pertence aos Municípios
25% do produto da arrecadação do ICMS (art. 158, IV). De acordo
com o parágrafo único do mesmo artigo, serão creditadas aos
Municípios as parcelas a eles pertencentes, conforme os seguintes
critérios: 3/4, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de
serviços realizadas em seus territórios; até 1/4, de acordo com o que
dispuser lei estadual.

A Lei Complementar no 63, de 11/1/90, com fundamento no art. 161,
I, da Constituição da República, ao estabelecer as normas gerais
sobre a matéria, define que o valor adicionado corresponderá, para
cada Município, ao valor das mercadorias saídas acrescido do valor
das prestações de serviços, no seu território, deduzido o valor das
mercadorias entradas, em cada ano civil (art. 3º, § 1º), e determina
quais operações devem ser computadas para efeito de cálculo do
valor adicionado (§ 2º), cabendo ao Estado apurar a relação
percentual entre o valor adicionado em cada Município e o valor total
do Estado, fixando-se, dessa forma, o índice a ser aplicado para a
entrega das parcelas dos Municípios a partir do primeiro dia do ano
imediatamente seguinte ao da apuração (§ 3º).

O ICMS sobre as operações de circulação de mercadorias por meio
de oleoduto, gasoduto e mineroduto incide sobre a entrada, no
território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, quando não
destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de
operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver
localizado o adquirente, nos termos da Lei Complementar no 87, de
13/9/96 (art. 2º, § 1º, III).
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Ainda de acordo com a mesma lei, considera-se ocorrido o fato
gerador do imposto no momento da entrada no território do Estado de
lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos derivados de petróleo
oriundos de outro Estado, quando não destinados à comercialização
(art. 12, XII).

A matéria se insere entre aquelas sobre as quais cabe ao Estado
legislar, de conformidade com o art. 158, parágrafo único, inciso II, da
Constituição da República: os critérios de distribuição de até 1/4 da
arrecadação do ICMS aos Municípios. A matéria é disciplinada, no
âmbito estadual, pela Lei no 12.040, de 1995, modificada Lei nº
13.803, de 2000.

Sob o aspecto da iniciativa, a proposição não contém vício, pois, nos
termos do “caput” do art. 65 da Constituição mineira, não há reserva
de iniciativa para as matérias de natureza tributária, podendo o
Deputado Estadual instaurar o processo legislativo.

Cabe destacar o elemento inovador do projeto: acrescentar ao valor
adicionado na produção e comercialização realizada pelo
estabelecimento produtor o cálculo da área de cada Município por
onde a mercadoria é transportada por oleoduto, gasoduto ou
mineroduto.

Por último, saliente-se que, em relação à sua cláusula de vigência
(art. 4o), o projeto atende ao princípio da anterioridade do sistema
tributário, segundo o qual não é possível cobrar tributo no mesmo
exercício financeiro em que a lei o criou. Feita a transposição devida
desse princípio para o campo das repartições tributárias, verifica-se,
de plano, que a proposição teve o cuidado de obedecer ao disposto
no § 3o do art. 3o da Lei Complementar nº 63, de 1990, que disciplina
a matéria, definindo que os índices apurados só entrarão em vigor no
exercício posterior ao da publicação da lei.

Entendemos, finalmente, ser necessário dar nova redação ao art. 2º
da proposição, para ajustá-la aos preceitos de ordem constitucional,
uma vez que não se insere no âmbito da iniciativa parlamentar a
possibilidade de atribuir competência a órgão da administração
estadual.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 22/2007 com a
Emenda nº 1, a seguir:

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - O Poder Executivo 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 data da publicação desta lei.”.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 43/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 12/2007, o Governador do Estado enviou
a esta Casa o Projeto de Lei nº 43/2007, que visa autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Varjão de Minas o imóvel que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo conceder autorização

legislativa ao Executivo para transferência de bem público do Estado
para o Município de Varjão de Minas, constituído de terreno com área
de 2.886,30m², situado na Rua Francisco Mariano Gomes, nº 212,
Centro, naquele Município, registrado sob o nº 2.343, a fls. 270 do
Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis de São Gonçalo do
Abaeté, Comarca de Patos de Minas. O imóvel foi incorporado ao
patrimônio do Estado por doação de particulares, sem a imposição de
quaisquer condições.

A autorização prévia do Poder Legislativo para a alienação de
patrimônio público é exigência do art. 18 da Carta mineira e do inciso I
do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37,
XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e
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contratos da Administração Pública.
Cabe ressaltar que o negócio jurídico deve estar subordinado ao

atendimento do interesse público. Em razão disso, o parágrafo único
do art. 1º da proposição prevê que a referida área será utilizada para
funcionamento de atividades educacionais.

Ressalte-se que, mesmo sendo o bem transferido a outro ente da
Federação, o respectivo contrato deve ser revestido de garantia.
Neste caso, o art. 2º do projeto estabelece o retorno do imóvel ao
patrimônio do Estado se, após o termo de cinco anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 43/2007.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 47/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe “isenta do pagamento de tarifação de transporte os
portadores de doença renal crônica e pacientes de hemodiálise nas
linhas intermunicipais administradas pelo Departamento Estadual de
Rodagem - DER-MG”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,
examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A matéria constante no projeto em análise já fora veiculada na

legislatura passada por meio dos Projetos de Lei n°s 1.423 e
1.574/2004, tendo sido o primeiro anexado ao segundo. A Comissão
de Constituição e Justiça pronunciou-se, à época, pela
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antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade das propostas.
A proposição ora apresentada, a exemplo das anteriores, objetiva

autorizar o Poder Executivo a conceder passe livre aos pacientes
portadores de doença renal crônica e pacientes de hemodiálise, no
transporte coletivo intermunicipal.

A criação de benefícios públicos para pessoas portadoras de
condições especiais não é tarefa simples. Sempre haverá outros
grupos de pessoas, com problemas específicos, a reivindicar
tratamento especial, com base em argumentos semelhantes aos que
fundamentam o projeto em exame. Benefícios no transporte público
podem ser reivindicados não só por pessoas portadoras de doença
grave, mas também por aquelas que, de alguma maneira, sentem-se
discriminadas ou apresentam alguma singularidade, relacionada, por
exemplo, a opção religiosa ou sexual, a cor de pele ou, até mesmo, a
atributos físicos. Se não houver cautela, o transporte coletivo
praticamente se converterá em serviço gratuito, o que contraria a sua
natureza e os mecanismos jurídico-constitucionais que impõem a
cobrança da tarifa.

O adequado entendimento do princípio da isonomia, com os
contornos que adquire em perspectiva jurídica democrática, é de que
benefícios setoriais devem ser concedidos com prudência, sob pena
de ocorrer uma discriminação às avessas.

No caso em tela, porém, razões a basto justificam a concessão da
gratuidade no transporte coletivo intermunicipal. Os portadores de
doença renal crônica em terapia renal substitutiva e os transplantados
renais sujeitam-se a constantes deslocamentos, a fim de poder
receber adequado tratamento médico-hospitalar. Mas é bom lembrar
que o estabelecimento de tal benefício deve vir acompanhado de
providências que evitem seja o serviço público onerado
desnecessariamente. Afinal, o transporte de longa distância tem um
custo bastante elevado.

Exatamente porque a proposta em análise é plenamente justa, a
matéria nela constante já se encontra devidamente normatizada na
ordem jurídica estadual. Considerando que o acesso à saúde é
garantia constitucional fundamental, o Estado de Minas Gerais tem
editado uma série de normas nesse sentido. Em 28/6/91, a
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Deliberação nº 177, da extinta Metrobel, estendeu os benefícios do
passe livre aos doentes renais crônicos diagnosticados e em
tratamento. Em 28/4/95, a Portaria nº 1.223, do DER-MG, voltou a
tratar do tema, disciplinando o uso do denominado Cartão
Metropolitano de Transporte. Em 23/12/99, o DER-MG editou a
Portaria nº 1.515, que atualiza a anterior, acrescentando-lhe regras
que zelam, ainda mais, pelo adequado manejo do benefício em
comento.

Como se pode verificar, a concretização do benefício da gratuidade
se deu por meio de atos normativos de agentes do Poder Executivo.
Tais atos encontram amparo na vigente ordem constitucional
brasileira, haja vista o princípio constitucional do amplo acesso à
saúde, inserto no art. 196 da Constituição da República, “in verbis”:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. (Grifo
nosso.)

Além do mais, os referidos atos normativos contêm regras para
evitar que o serviço de transporte coletivo seja demasiadamente
onerado, cuidado este que não se manifesta na proposta em exame:
dada a amplitude de seus termos, os beneficiários teriam direito à
gratuidade mesmo que não se estivessem deslocando para fazer
tratamento de saúde.

Tendo em vista que o projeto de lei em questão não atende ao
requisito da novidade e, ainda, que o seu texto é excessivamente
amplo, podendo comprometer a equação econômico-financeira das
concessões de transporte coletivo intermunicipal, chega-se à
conclusão de que a matéria desafia os princípios jurídico-
constitucionais da razoabilidade, da eficiência e da independência e
harmonia entre os Poderes.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 47/2007.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto
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Abramo - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 27/2/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Deiró Marra, notificando o falecimento do Sr. Elmiro

Silva, ocorrido em 18/2/2007, em Patrocínio. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Carlos Pimenta, notificando o falecimento do Sr.

Sebastião Máximo Monteiro, ocorrido em 22/2/2007, em Alfenas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.
Antônio Eustáquio da Silva, ocorrido em 26/2/2007, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/2/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 131 a
140/2007 - Requerimento nº 1/2007 - Requerimentos da Deputada
Ana Maria Resende (3) e dos Deputados Adalclever Lopes, Roberto
Carvalho, Tiago Ulisses, Antônio Genaro, Djalma Diniz (7), Leonardo
Moreira (27), Padre João (2) e Sargento Rodrigues e outros -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Lafayette de Andrada,
Carlos Mosconi, Carlos Pimenta e Jayro Lessa - 2ª Parte (Ordem do
Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues e outros, Antônio
Genaro, Djalma Diniz (7), Leonardo Moreira (27) e Padre João (2);
deferimento - Votação de Indicações: Indicação, feita pelo Governador
do Estado, do nome do Sr. Agílio Monteiro Filho para o cargo de
Ouvidor-Geral Adjunto do Estado; questão de ordem; chamada para
recomposição do número regimental: existência de quórum para
votação; votação secreta; aprovação - Requerimento da Deputada
Elisa Costa; deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - 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 -  Cecília Ferramenta -  Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
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Biondini -  Fábio Avelar -  Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia
Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo  Magalhães - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton
Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h13min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Lafayette de Andrada, 2º-Secretário “ad hoc”, procede

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a
seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Sérgio Ricardo, Presidente da Assembléia Legislativa do

Mato Grosso, comunicando a composição da Mesa Diretora dessa
Casa para o biênio 2007-2009.

Do Sr. Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Iter, encaminhando a
relação nominal, a localização, o Município e a área dos processos de
legitimação de terras devolutas rurais e urbanas que resultam de
estudos realizados por esse Instituto. (- À Comissão de Política
Agropecuária.)

Do Sr. Cabo Neto, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa da
Prata, encaminhando o Requerimento nº 32/2007, do Vereador
Narcízio da Cruz Naza Ferreira, em que solicita seja viabilizada a
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chegada do sinal da TV Assembléia a esse Município. (- À Mesa da
Assembléia.)

Do Sr. Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de
Finanças, Convênio e Contabilidade da Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (2), encaminhando dados relativos à
celebração e à liberação de recursos dos Convênios nºs 123 e
134/2006. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Da Sra. Elaine Rodrigues Santos, Diretora de Gestão Interna da
Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, informando sobre
liberação de recursos referentes ao Convênio Minc/FNC nº 165/2005
firmado com o Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
do Regimento Interno.)

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal, notificando as prorrogações de vigência
dos contratos de repasse OGU 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.)

Da Sra. Maria de Lourdes Morais e Silva, Presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Itajubá, solicitando desta Casa Legislativa
atenção especial aos problemas da região. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Do Sr. Fernando Fonseca, Diretor-Presidente da Cenibra,
encaminhando artigo sobre desmatamento, elaborado pelo Sr.
Evaristo Eduardo de Miranda, Doutor em Ecologia e Chefe-Geral da
Embrapa Monitoramento por Satélite. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:
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PROJETO DE LEI Nº 131/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 896/2003)

Estabelece condições para a instalação e o funcionamento de
frigoríficos, matadouros, abatedouros e charqueadas no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O licenciamento ambiental para a instalação e o

funcionamento de frigoríficos, matadouros, abatedouros, charqueadas
e curtumes depende da apresentação prévia de Estudo de Impacto
Ambiental - EIA - e do respectivo Relatório de Impacto Ambiental -
RIMA -, sem prejuízo de outras exigências municipais cabíveis.

Parágrafo único - A critério do órgão ambiental competente, o
empreendimento, em razão de sua natureza, localização, porte e
demais peculiaridades, poderá ser dispensado da apresentação de
EIA e RIMA, hipótese em que deverá ser apresentado um Relatório de
Controle Ambiental - RCA.

Art. 2º - São vedados a instalação e o funcionamento dos
empreendimentos de que trata esta lei em perímetros urbanos ou
regiões densamente povoadas.

Art. 3º - O Poder Executivo adotará medidas para o aprimoramento
do sistema de controle fiscal nas empresas de que trata esta lei,
podendo, até mesmo, exigir a instalação de dispositivo eletrônico de
controle nas linhas de produção dos frigoríficos, em seus diversos
setores.

Art. 4º - As empresas instaladas em perímetros urbanos ou em
regiões densamente povoadas na data de publicação desta lei terão o
prazo de dois anos para se adaptarem às exigências nela contidas.

Art. 5º - O poder público implementará programas de incentivos
creditícios e fiscais às empresas de que trata o artigo anterior.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias a contar de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2007.
Adalclever Lopes
Justificação: Os empreendimentos que praticam o abate, a

manipulação, a elaboração, o preparo e a conservação de carnes e
derivados, classificados como frigoríficos, matadouros, abatedouros,
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charqueadas e curtumes são, reconhecidamente, causadores de
degradação ambiental. Assim, a Resolução nº 237, de 19/12/97, do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA - relaciona essas
atividades entre as que necessitam de licenciamento do órgão
ambiental competente, estadual ou municipal, para instalação e
funcionamento.

Observa-se, contudo, que a maioria desses empreendimentos,
muitos deles tradicionais em suas regiões, não cumprem as
exigências ambientais. Os motivos para tal descumprimento são
vários, desde o desconhecimento dessas normas, já que a data de
instalação de muitos é bem anterior à legislação, até a omissão dos
órgãos de controle, por se tratar de fontes difusas de poluição, difíceis
de serem controladas, além de não constituírem prioridade para a
fiscalização.

Um dos problemas mais graves ocorre nos municípios de pequeno e
médio portes do interior do Estado, nos quais muitos desses
estabelecimentos, antes situados em locais desabitados, com o
crescimento desordenado das cidades, foram circundados por áreas
densamente povoadas. Pela falta de equipamentos de controle, o odor
exalado de tais estabelecimentos causa grande incômodo às
populações vizinhas, sem contar a poluição das águas, uma vez que a
maioria das empresas não dispõe de sistema de tratamento adequado
de efluentes.

Outra questão que tem causado prejuízo ao Estado é a relacionada
à evasão fiscal. Além do problema do abate clandestino, que traz
sérios riscos à saúde humana, chegam-nos denúncias de que, mesmo
nos estabelecimentos com inspeção sanitária oficial, ocorre o
processamento e a comercialização de animais sem o devido
acobertamento fiscal. Assim, estamos propondo que a Fazenda adote
medidas para aprimorar o controle do setor, mediante a instalação de
equipamentos eletrônicos nas linhas de produção dos frigoríficos, cuja
tecnologia já é dominada por empresas nacionais e que dispensam a
presença constante do fiscal na empresa.

Assim, a proposição que ora apresentamos fundamenta-se em três
pressupostos: na melhoria das condições de saúde e, portanto, da
qualidade de vida das pessoas que vivem nas proximidades de
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frigoríficos, matadouros, abatedouros, charqueadas e curtumes; na
proteção do meio ambiente; e, finalmente, no aumento da
arrecadação de tributos estaduais, tão necessário nos dias que
correm.

- 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 132/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 5/2003)

Estabelece a cobrança de preço público pela utilização de bens de
domínio ou propriedade do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O uso, eventual ou não, de bens imóveis de domínio ou

propriedade do Estado de Minas Gerais, a qualquer título, será
precedido de permissão e deverá ser passível de pagamento de preço
pelo permissionário, nos termos desta lei.

Parágrafo único - O preço a que se refere o “caput” deste artigo é de
caráter não tributário e tem por objetivo remunerar o uso do subsolo,
do solo e do espaço aéreo cujo domínio ou propriedade sejam do
Estado de Minas Gerais e que estejam ou venham a ser utilizados por
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

Art. 2º - A permissão será o ato administrativo unilateral,
discricionário e precário através do qual o Estado de Minas Gerais
facultará a utilização privativa e onerosa de qualquer espécie de bens
públicos imóveis, seu solo, subsolo e espaço aéreo, para fins
específicos, e será obrigatoriamente formalizada por decreto.

Art. 3º - O preço a ser cobrado, definido em regulamento, observará
os seguintes parâmetros mínimos:

I - não será inferior ao cobrado pela União Federal, pelo uso de seus
bens.

II - não será inferior a R$2,00 (dois reais) por metro linear, ou sua
projeção, de área utilizada, mensalmente.

Art. 4º - O compartilhamento de espaço, de qualquer modalidade e
sob qualquer pretexto, deverá ser previamente comunicado à
autoridade competente, que promoverá a cobrança, proporcional ao
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compartilhamento, acrescida de, no mínimo, 30% (trinta por cento)
sobre o preço cobrado por metro linear.

Parágrafo único - A ausência de comunicação e a constatação
posterior do compartilhamento consistirão em infração, punível com
multa nunca inferior a cem vezes o valor do preço, apurado
mensalmente.

Art. 5º - O ato de permissão deverá determinar, quando expedido, a
vinculação entre o início da permissão para o uso do bem e a
prestação de garantia real pelo pagamento do preço público
proporcional no mínimo, a doze meses.

Art. 6º - Nenhuma intervenção física, sob pena de responsabilidade
funcional, poderá ser autorizada em bem imóvel pertencente ou sob o
domínio do Estado de Minas Gerais, sem a prévia permissão de uso
devidamente formalizada, nos termos do art. 4o.

§ 1º - Na hipótese da ocorrência de intervenção física não autorizada
em imóvel pertencente ou sob o domínio do Estado de Minas Gerais,
deverá ser declarada a inidoneidade do infrator, com o impedimento
deste em contratar com o poder público, além das demais cominações
previstas em regulamento, obedecido o devido processo legal e o
amplo direito de defesa.

§ 2º - A declaração não obsta o ajuizamento obrigatório, pela
Procuradoria do Estado de Minas Gerais, da ação judicial
correspondente .

Art. 7º - Os recursos resultantes da aplicação desta lei passam a
integrar a receita corrente do Fundo de Fomento e Desenvolvimento
Socioeconômico do Estado de Minas Gerais - FUNDESE.

Art. 8º - É acrescentado parágrafo ao art. 3º da Lei nº 11.396, de
6/1/94, com a seguinte redação:

§ ... - Os recursos advindos da cobrança de preço público pela
utilização de bens de propriedade ou domínio do Estado serão
utilizados, obrigatoriamente, no atendimento às necessidades sócio-
econômicas dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do rio Doce”.

Art. 9º - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias
contados a partir de sua publicação, sob pena de responsabilidade.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2007.
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Adalclever Lopes
Justificação: Deve ser de nosso interesse, enquanto integrantes do

Poder Legislativo, o oferecimento de normas que possibilitem ao
Poder Executivo o aumento de suas receitas, a fim de realizar todas
as tarefas inerentes ao poder público, especialmente no tocante a
responsabilidade no auxílio às populações e às regiões com menor
índice de desenvolvimento.

Uma das possibilidades de aumento de receita é a cobrança pelo
uso de bens públicos de propriedade do Estado, seja por propriedade
imobiliária direta, seja por domínio legal.

Não se trata, no caso tem tela, da cobrança pelo uso de bens
comuns. O uso de bens comuns é direito de todos os cidadãos
mineiros, que pisam no solo de sua terra. Mas esse direito, não pode
se confundir com a exploração econômica de tais espaços, como
ocorre com empresas de comunicação de dados, de
telecomunicações, de infovias, de distribuição de energia elétrica, de
captação, tratamento e distribuição de água e esgoto, que
gratuitamente utilizam solo, subsolo e espaço aéreo públicos para
proveito econômico, muitas vezes “sublocando-os” a parceiros
econômicos.

Não se trata de criação de tributo, uma vez que a matéria não é
tributária, mas sim de preço público; e há precedentes na União e em
diversas Capitais dos Estados federados, especialmente no Sudeste e
no Sul do País, quanto à adoção de medidas similares, relativamente
às áreas de domínio público municipal.

A destinação de tais recursos ao FUNDESE também não se trata de
vinculação de receita tributária, considerando principalmente a
natureza do preço, que é remuneratória ao Estado, e não tributária.

Assim sendo, não há óbices de natureza constitucional para a
aprovação da presente proposição, e, meritoriamente, o
estabelecimento de tais medidas proporcionará aumento de receita do
Estado de Minas Gerais e, principalmente, justiça social, uma vez que
os recursos estão destinados a bolsões de pobreza notoriamente
reconhecidos.

- 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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188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 133/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 1.053/2003)
Cria o cadastro do patrimônio histórico e artístico de Minas Gerais e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado de Minas Gerais promoverá, nos termos do

regulamento, o sistema de cadastro e controle do patrimônio histórico
e artístico mineiro.

Parágrafo único - Serão suscetíveis de cadastro obrigatório todos os
bens móveis e as obras de arte, integradas ou não aos equipamentos
urbanos, marcos e objetos isolados ou integrados à arquitetura e aos
conjuntos urbanos, de relevância histórica ou artística, pertencentes
ou não ao patrimônio público.

Art. 2º - O sistema será desenvolvido de modo a permitir o controle
dos órgãos de segurança sobre a movimentação dos bens móveis e
obras de arte, observado o seguinte:

I - o cadastro deverá conter dados pormenorizados dos bens e das
obras, de forma a permitir a sua identificação, e dele constará, além
de sua descrição, os dados referentes a seu proprietário ou curador,
origem e valor estimado;

II - as operações de compra e venda e as doações e cessões a
qualquer título deverão ser comunicadas à autoridade competente, na
forma do regulamento, exclusivamente para fins de atualização do
cadastro;

III - o transporte dos bens e das obras dependerá de prévia
autorização do órgão responsável, exteriorizada por meio de
documento próprio, e será concedida se atendidas as exigências do
regulamento.

Parágrafo único - A prática dos atos previstos nos incisos II e III,
sem a devida formalização perante a autoridade competente, ensejará
a aplicação de multa ao infrator no valor de até 100.000 UPFMG (cem
mil Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais).

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2007.
Adalclever Lopes
Justificação: As ocorrências de furto de peças e artes sacras

remontam, contemporaneamente, ao ano de 1989. Os locais mais
visados são igrejas de pequenas cidades do interior e distritos do
Estado, datadas dos séculos XVI, XVII e XVIII.

De acordo com a Secretaria da Cultura, cerca de 650 peças do
acervo sacro mineiro ainda estão desaparecidas. Num esforço
conjunto dessa Secretaria, da Secretaria de Defesa Social, do
Ministério Público Estadual, da Arquidiocese de Belo Horizonte, do
IEPHA, do IPHAN, da Polícia Federal e da Associação das Cidades
Históricas de Minas Gerais, já foram recuperadas 240 peças. Porém,
existem registros de peças que foram levadas há quase 20 anos, e até
hoje nada se sabe do seu paradeiro.

É necessário um trabalho de conscientização junto à sociedade para
tornar mais facilmente reconhecível o patrimônio histórico e artístico
mineiro. Muitas vezes imagens valiosas, representativas de nossa
arte, ficam expostas em galerias e são objetos de leilões, sem ser
apontada sua origem. O próprio inventário estadual está deficiente, o
que facilita a ação criminosa e permite que as peças objeto de furto ou
roubo alcancem seu destino final sem nenhuma fiscalização eficiente.

Algumas peças são descaracterizadas. É o caso da imagem da
Santana Mestra, do Distrito de Santa Rita Durão, Município de
Mariana, desaparecida em 2001 e recuperada neste ano, cuja face e
as mãos foram arrancadas, causando um efeito bastante sinistro.

É necessária a criação de um procedimento que documente, na
totalidade, as peças do nosso acervo, a fim de evitar roubo ou
extravio, ou, no caso de desaparecimento, que permitir identificá-las
com clareza e rapidez. Catalogadas, poderão vir a receber uma
identificação, observadas a silhueta artística, a idade e a procedência.
Tais informações estarão em poder do órgão próprio da estrutura do
Estado.

É preciso também que, na eventualidade de deslocamento da arte,
seja expedida via de acompanhamento, com a descrição de suas
características, anteriormente levantadas.

A formalização de nossa proposta traduz-se neste projeto de lei que
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julgamos ser de essencial interesse público, tanto no presente quanto
para as gerações futuras, que nos representarão.

- 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 134/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.379/2004)

Institui a Semana do Portador de Deficiência e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a quarta semana do mês de agosto como a

Semana do Portador de Deficiência.
Art. 2º - A Loteria do Estado de Minas Gerais promoverá

anualmente, na semana referida no artigo anterior, uma extração
especial ou a confecção de cartões de loteria instantânea, em
homenagem ao portador de deficiência.

Parágrafo único - Os recursos arrecadados com a venda dos
bilhetes ou cartões de que trata o “caput” deste artigo serão
destinados ao financiamento de programas de atendimento ao
excepcional.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei nº 12.780, de 6/4/98.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2007.
Adalclever Lopes
Justificação: Vivemos um momento histórico muito importante.

Vários segmentos sociais lutam pelos seus direitos de inclusão na
sociedade. É o que acontece com mulheres, negros, sem-terra e
tantos outros excluídos. Embora não tenham ainda conseguido sua
inclusão plena na sociedade, muito avançaram.

Como esses, há um outro grupo de excluídos - as pessoas com
deficiência, que não têm acesso aos direitos que devem pertencer a
todos: educação, saúde, trabalho, locomoção, transporte, esporte,
cultura e lazer.

Leis têm sido criadas para a garantia desses direitos, o que já é um
grande passo. Mas, apesar delas, as pessoas consideradas diferentes
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ainda são excluídas. Precisamos, então, conhecer e reconhecer essas
pessoas que vivem a nossa volta, excluídas por nossa própria ação.
Se desejamos realmente uma sociedade democrática, devemos criar
uma nova ordem social, pela qual todos sejam incluídos no universo
dos direitos e deveres. Para isso, é preciso saber como vivem as
pessoas com deficiência, conhecer suas expectativas, necessidades e
alternativas.

Como isso que acontece comigo se passa com o outro que é
diferente de mim? Como é ser pai ou mãe de um garoto que não
enxerga? Como funciona a casa de uma família de deficientes
auditivos? Como é a vida de uma pessoa que precisa de uma cadeira
de rodas para se locomover? Como uma pessoa que tem deficiência
mental aprende? Essas perguntas podem nos levar a pensar sobre as
dificuldades e as conquistas desses excluídos e pensar na
possibilidade de concretização dos seus direitos: soluções simples e
concretas para que possam estar nas salas de aula; plena assistência
à saúde; qualificação profissional; emprego; prática de esporte; cultura
e lazer. Isso só se realizará se cada um de nós se fizer a pergunta: o
que eu posso fazer, como empresário, como bombeiro, professor,
balconista, comerciante, funcionário público, engenheiro, médico,
advogado, dona de casa, motorista de ônibus, entregador, para
contribuir para a inclusão daqueles que são apenas diferentes de
mim? Buscar respostas para essa pergunta é um aprendizado nem
sempre fácil: exige o desejo de conhecer, de se arriscar, de se
envolver e agir. Buscar essas respostas é construir uma sociedade
inclusiva.

Diante de tantas mudanças que hoje vimos eclodir na evolução da
sociedade, surge um novo movimento, o da inclusão, conseqüência
de uma visão social, de um mundo democrático, onde pretendemos
respeitar direitos e deveres. A limitação da pessoa não diminui seus
direitos: são cidadãos e fazem parte da sociedade como qualquer
outro. É o momento de a sociedade se preparar para lidar com a
diversidade humana.

Todas as pessoas devem ser respeitadas, não importa o sexo, a
idade, as origens étnicas, a opção sexual ou as deficiências. Uma
sociedade aberta a todos, que estimula a participação de cada um e
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aprecia as diferentes experiências humanas, e reconhece o potencial
de todo cidadão, é denominada sociedade inclusiva.

A sociedade inclusiva tem como objetivo principal oferecer
oportunidades iguais para que cada pessoa seja autônoma e
autodeterminada. Dessa forma, a sociedade inclusiva é democrática,
reconhece todos os seres humanos como livres e iguais e com direito
a exercer sua cidadania. Ela é, portanto, fraterna; busca todas as
camadas sociais, atinge todas as pessoas, sem exceção, respeitando-
as em sua dignidade.

Para que uma sociedade se torne inclusiva, é preciso haver
cooperação no esforço coletivo de sujeitos que dialogam em busca do
respeito, da liberdade e da igualdade. É exatamente esse o nosso
objetivo com esta proposta. Acreditamos que, ao aprovar a proposta
“sub examine”, estará a Assembléia Legislativa atuando de forma
fecunda em prol da inclusão social e do auxílio aos portadores de
necessidades especiais.

Ao instituir a Semana do Portador de Deficiência, objetivamos a
promoção das pessoas portadoras de necessidades especiais. Os
recursos arrecadados com a extração especial e a confecção de
cartões de loteria instantânea em homenagem ao portador de
deficiência serão destinados ao financiamento de programas de
atendimento ao excepcional.

Por isso, contamos com a sensibilidade e o bom senso de todos os
membros desta Assembléia para que possamos dar mais esse
importante passo para a promoção dos excluídos e o auxílio aos
necessitados no âmbito de nosso Estado.

- 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 135/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 129/2003)

Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, no âmbito do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
TÍTULO I
Capítulo I
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Das disposições gerais
Art. 1º - Esta lei contém o Código Estadual de Proteção aos Animais,

estabelecendo normas para a proteção dos animais no Estado do
Minas Gerais, visando a compatibilizar o desenvolvimento sócio-
econômico com a preservação ambiental.

Art. 2º - É vedado:
I - ofender ou agredir fisicamente os animais, sujeitando-os a

qualquer tipo de experiência capaz de causar sofrimento ou dano,
bem como as que criem condições inaceitáveis de existência;

II - manter animais em local completamente desprovido de asseio ou
que lhes impeça a movimentação, o descanso ou os prive de ar e
luminosidade;

III - obrigar animais a trabalhos exorbitantes ou que ultrapassem sua
força;

IV - não dar morte rápida e indolor a todo animal cujo extermínio
seja necessário para consumo;

V - exercer a venda ambulante de animais para menores
desacompanhados por responsável legal;

VI - enclausurar animais com outros que o molestem ou aterrorizem;
VII - sacrificar animais com venenos ou outros métodos não

preconizados pela Organização Mundial da Saúde - OMS - nos
programas de profilaxia da raiva.

Art. 3º - Consideram-se espécies da fauna nativa do Estado de
Minas Gerais as que são originárias deste Estado e vivam de forma
selvagem, inclusive as que estão em migração, incluindo-se as
espécies de peixes.

Art. 4º - Os animais silvestres de qualquer espécie, em qualquer fase
de seu desenvolvimento, bem como os seus ninhos, ovos e abrigos
são considerados bens de interesse comum do Estado de Minas
Gerais, exercendo-se este direito respeitados os limites que a
legislação estabelece.

Seção II
Fauna exótica

Art. 5º - A fauna exótica compreende as espécies animais não
originárias do Estado de Minas Gerais que vivam em estado
selvagem.
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Art. 6º - Nenhuma espécie poderá ser introduzida no Estado de
Minas Gerais sem prévia autorização do órgão competente.

Art. 7º - Todo vendedor de animais pertencentes à fauna exótica
deverá possuir certificado de origem e licença de importação fornecida
pela autoridade responsável.

Parágrafo único - No caso de o vendedor ou possuidor não
apresentar a licença de importação, será confiscado o animal e
encaminhado a local apropriado até que a autoridade competente
adote as providências necessárias.

Seção III
Da pesca

Art. 8º - São de domínio público todos os animais e toda a vegetação
que se encontram nas águas dominiais.

Art. 9º - Toda alteração no regime dos cursos de água devido a
obras implicará medidas de proteção que serão orientadas e
fiscalizadas por entidade estadual competente.

Capítulo III
Dos animais domésticos

Seção I
Dos animais de carga

Art. 10 - Será permitida a tração animal de veículos ou instrumentos
agrícolas e industriais somente pelas espécies bovinas, eqüinas ou
muares.

Art. 11 - É vedado:
I - atrelar animais de diferentes espécies no mesmo veículo;
II - utilizar animal cego, enfermo, extenuado ou desferrado em

serviço, bem como castigá-lo;
III - fazer viajar animal a pé por mais de dez quilômetros sem lhe dar

descanso;
IV - fazer o animal trabalhar por mais de seis horas seguidas sem

lhe dar água e alimento.
Seção II

Do transporte de animais
Art. 12 - Todo veículo de transporte de animais deverá estar em

condições de oferecer proteção e conforto adequado.
Art. 13 - É vedado:
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I - transportar em via terrestre por mais de doze horas seguidas,
sem o devido descanso;

II - transportar sem a documentação exigida por lei;
III - transportar animal fraco, doente, ferido ou em adiantado estado

de gestação, exceto para atendimento de urgência.
Capítulo IV

Dos sistemas intensivos de economia agropecuária
Art. 14 - Consideram-se sistemas intensivos de economia

agropecuária os métodos cuja característica seja a criação de animais
em confinamento, usando para tal fim um alto grau de tecnologia que
permita economia de espaço e trabalho e rápido ganho de peso.

Art. 15 - Será passível de punição toda empresa que utilizar o
sistema intensivo de economia agropecuária que não cumprir os
seguintes requisitos:

I - os animais deverão receber água e alimento, atendendo-se,
também, suas necessidades psicológicas, de acordo com a evolução
da ciência, observadas as exigências peculiares de cada espécie;

II - os animais devem ter liberdade de movimento de acordo com as
suas características morfológicas e biológicas;

III - as instalações devem atender a condições ambientais de
higiene, circulação de ar e temperatura.

Parágrafo único - Não será permitida, em nenhuma hipótese, a
engorda de aves, suínos e outros animais por processos mecânicos,
químicos e outros métodos que sejam considerados cruéis.

Capítulo V
Do abate de animais

Art. 16 - Todo frigorífico, matadouro e abatedouro no Estado de
Minas Gerais tem a obrigatoriedade do uso de métodos científicos e
modernos de insensibilização, aplicados antes da sangria, por
instrumentos de percussão mecânica, processamento químico,
elétrico ou decorrentes do desenvolvimento tecnológico.

Art. 17 - É vedado:
I - empregar marreta, picada no bulbo (choupa), facada no coração,

bem como mutilação ou qualquer método considerado cruel para o
abate;

II - abater fêmeas em período de gestação e de nascituros até a
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idade de três meses de vida, exceto em caso de doença, a fim de
evitar o sofrimento do animal.

TÍTULO II
Capítulo I

Dos animais de laboratório
Da vivissecção

Art. 18 - Considera-se vivissecção os experimentos realizados com
animais vivos em centros de pesquisas.

Art. 19 - Os centros de pesquisas deverão ser devidamente
registrados no órgão competente e supervisionados por profissionais
de nível superior, nas áreas afins.

Art. 20 - O Diretor do centro de pesquisa, antes de proceder a
qualquer experimento com animal vivo, deverá relatar ao órgão
competente a natureza do experimento, a quantidade, a espécie de
animal e o nível de dor que ele sofrerá.

Art. 21 - É proibida a prática de vivissecção sem uso de anestésico,
bem como a sua realização em estabelecimentos escolares de ensino
fundamental e médio.

§ 1º - Os relaxantes musculares parciais ou totais não serão
considerados anestésicos.

§ 2º - É obrigatória a presença de anestesista quando da realização
do experimento de vivissecção.

Art. 22 - Com relação ao experimento de vivissecção, é proibido:
I - realizar experiências cujos resultados já são conhecidos

anteriormente ou aqueles destinados à demonstração didática que já
tenham sido filmadas ou ilustradas;

II - realizar experimentos que visem a demonstrar os efeitos de
drogas venenosas ou tóxicas, como também aqueles que conduzem o
animal ao estresse, à inanição ou à perda da vontade de viver;

III - realizar experiências com fins comerciais, de propaganda
armamentista e outros que não sejam de cunho científico humanitário;

IV - utilizar animal já submetido a outro experimento ou realizar
experiência prolongada com o mesmo animal.

Art. 23 - É proibido importar ou exportar animal para pesquisas
científicas e médicas.

Art. 24 - Nos locais onde está autorizada a vivissecção, deverá
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constituir-se uma comissão de ética, composta por, no mínimo, três
membros, sendo:

I - um representante da entidade autorizada;
II - um veterinário;
III - um representante da sociedade protetora dos animais.
Art. 25 - Compete à comissão de ética fiscalizar:
I - a habilitação e a capacidade do pessoal encarregado de prestar

assistência aos animais;
II - verificar se estão sendo adotados os procedimentos para

prevenir a dor e o sofrimento do animal, tais como aplicação de
anestésico ou analgésico;

III - denunciar ao órgão competente qualquer desobediência a esta
lei.

Art. 26 - Todos os centros de pesquisas deverão possuir os recursos
humanos e materiais necessários a fim de zelar pela saúde e bem-
estar dos animais.

Art. 27 - Somente os animais criados nos centros de pesquisas
poderão ser empregados em experimentos.

Art. 28 - As penalidades e multas referentes às infrações definidas
nesta lei serão estabelecidas pelo Poder Executivo, em espécie.

Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias a contar da data de sua publicação e deverá dispor quanto ao
órgão estadual encarregado de fiscalizar o cumprimento das
disposições desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Brasil é signatário da Declaração Universal dos

Direitos dos Animais, na qual reconhece o seguinte: "Todos os
animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à
existência". Todavia, parece ter-se esquecido de aplicar esse princípio
no âmbito de seu território.

A cada dia, milhares de denúncias sobre maus-tratos a animais
chegam ao conhecimento público. A crueldade humana parece não ter
limites, carregando, de forma inexorável, nossa raça para o
extermínio. Extermínio sim, já que o homem não pode viver sem a
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fauna e a flora, verdadeiras dádivas de Deus. É preciso urgentemente
disciplinar a ação indiscriminada da caça, da pesca predatória, entre
outros tantos malefícios que têm sido aplicados ao bioma do nosso
Estado. É chegado o momento de frearmos a fúria devastadora e
cega, que legará às gerações vindouras listas intermináveis de
animais extintos.

Por isso, a apresentação de um projeto contendo o Código de
Proteção aos Animais e, por conseqüência, ao meio ambiente vem ao
encontro dos anseios da população, a qual clama por um basta a essa
carnificina. Este projeto de lei tem fundamento jurídico no art. 24, VI,
da Constituição Federal, que explicita, clara e objetivamente, ser
concorrente a competência dos Estados para legislar sobre a fauna,
competência essa que possui caráter de supletividade, só
encontrando limite nas normas gerais da União, uma vez que ambas
visem a atingir ou, pelo menos, busquem os mesmos objetivos. Reza
o art. 24, VI, que a competência para legislar sobre florestas, caça,
pesca, fauna e proteção ao meio ambiente é concorrente entre União,
Estados membros e Distrito Federal.

Assim sendo, pode-se concluir que a União estabelecerá apenas
regras gerais aplicáveis em todo o território nacional, podendo os
Estados legislar de forma supletiva sobre a matéria, segundo suas
peculiaridades regionais. Isto está cristalino quando da leitura do art.
2º, § 2º, da lei de introdução ao Código Civil. É basilar o conhecimento
deste tipo legal, do qual se pode extrair um princípio do direito que diz:
"A lei nova que estabelece disposições gerais ou especiais a partir das
já existentes não revoga nem modifica a lei anterior".

Por estas razões, conclamo meus nobres a que aprovem um código
que proteja os animais nativos do Estado, para que se preservem a
flora e a fauna dos homens ávidos de destruição, capazes de tornar
este Estado num imenso deserto.

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

PROJETO DE LEI Nº 136/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 130/2003)

Institui, no currículo escolar da rede estadual, conteúdo relativo a
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formação musical em braile.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica incluído, no currículo escolar do ensino fundamental e

médio da rede estadual, conteúdo relativo à formação musical dos
alunos.

Parágrafo único - Nos estabelecimentos de ensino destinados à
educação de portadores de deficiência visual, será destinada especial
atenção ao desenvolvimento da musicografia em braile.

Art. 2º - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta
dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente
ao da sua aprovação.

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Formação musical significa o despertar de interesses,

emoções, gosto e respeito por uma das mais belas produções
humanas e supõe, além do desenvolvimento do senso estético, o
estímulo a vocações musicais e o enriquecimento cultural da
população.

Vale lembrar que a música já esteve incluída, obrigatoriamente, no
currículo escolar. Difícil imaginar que, em uma cultura como a nossa,
em que a música, forma tão expressiva de linguagem, não esteja
sendo mais bem utilizada, em benefício dos alunos.

A ausência de cultura musical resulta na pouca seletividade dos
ouvintes, já prejudicados pela predominância de músicas de baixa
qualidade, veiculadas pelos meios de comunicação.

O contato com diferentes estilos musicais e grandes compositores
da música clássica e popular, não só do Brasil, certamente, traria
incontestáveis benefícios à juventude, atualmente carente de hábitos
saudáveis.

A musicografia em braile, no currículo escolar das instituições
destinadas à educação de portadores de deficiência visual, estenderia
a eles os benefícios proporcionados pela formação musical.

Este projeto de lei representa, para os alunos da rede pública, a
abertura das portas a um conhecimento maior da música,
acompanhado de inegáveis benefícios para a formação geral da
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população jovem do Estado, inclusive os portadores de deficiência
visual, motivo pelo qual solicito aos nobres colegas a aprovação deste
projeto.

- 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 137/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.727/2006)

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

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

Social Maranata, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Instituto Cultural e Social Maranata, com sede no

Município de Ribeirão das Neves, com pleno e regular exercício,
constituído em 14/12/98, está localizado na Rua João Ferreira da
Silva, 430 - Bairro Líndice. É uma entidade civil de caráter filantrópico
e beneficente, sem fins lucrativos, sendo também designada pela sigla
ICSM.

Tal entidade tem como finalidade promover a defesa de bens e
direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao
patrimônio cultural, aos direitos humanos, estimulando o
aperfeiçoamento e o cumprimento da legislação que instrumentalize a
consecução dos objetivos dispostos no estatuto social.

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 138/2007
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(Ex-Projeto de Lei nº 3.704/2006)
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

de Aimorés, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

de Segurança de Aimorés, com sede nesse Município.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança de Aimorés,

com pleno e regular exercício desde 6/5/97, com sede no Município de
Aimorés, é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos,
com personalidade jurídica própria e de caráter assistencial. Tem
como finalidade colaborar nas atividades de preservação da saúde e
da ordem pública no âmbito municipal, desenvolvendo para tanto
atividades de assistência às vítimas de crimes e atos infracionais e
atividades de cunho educacional, visando prevenir a prática de delitos
e o uso de drogas e psicotrópicos.

O Conselho é administrado por diretoria constituída de pessoas
idôneas e não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Assim, por preencher a entidade os requisitos da Lei nº 12.972, de
1998, esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 139/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.354/2005)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de vigilância nas agências bancárias
situadas no Estado durante o período em que ofereçam o serviço de
auto-atendimento por meio de caixa eletrônico e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1o - É obrigatória a presença de, no mínimo, um trabalhador

destinado à vigilância nas agências bancárias situadas no Estado,
durante o período em que nelas for oferecido o serviço de auto-
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atendimento ao cliente por meio de caixa eletrônico.
Art. 2º - Será instalado, próximo aos caixas eletrônicos, dispositivo

de sinal sonoro por meio do qual o usuário poderá alertar o
trabalhador de que trata o “caput” deste artigo acerca de incidentes.

Art. 3o - O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de
Defesa Social, aplicará às instituições que descumprirem o disposto
nesta lei as seguintes penalidades, sucessivamente:

I - advertência escrita, na primeira autuação;
II - multa diária de 30.000 UFEMGs (trinta mil Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais) por agência autuada, na segunda autuação.
Art. 4o - A fiscalização e a autuação das infrações ao previsto nesta

lei serão realizadas pelas Polícias Civil e Militar.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua

publicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo criar meio para

coibir a atuação criminosa no âmbito de nosso Estado,
especificamente no que se refere aos crimes contra o patrimônio
cometidos em desfavor de usuários do serviço de auto-atendimento
bancário em caixas eletrônicos.

A presença de funcionário que atuará como vigia durante todo o
período em que for oferecido o serviço de auto-atendimento nas
agências bancárias de certo inibirá a prática de crimes, uma vez que
toda situação de perigo ocorrida naquele estabelecimento poderá ser
comunicada aos organismos policiais com maior rapidez.

Com a possibilidade de uma resposta mais ágil à atitude delituosa, a
tendência é que o indivíduo reconsidere o impulso inicial de delinqüir,
chegando mesmo a desistir de sua empreitada criminosa.

Da mesma forma, a determinação da instalação de dispositivo
sonoro cujo interruptor deverá ser posicionado ao alcance do usuário
também serve ao fim de proporcionar maior segurança, já que se
destina à promoção de uma comunicação primária entre aquele e o
funcionário vigia, maiormente quando o expediente ordinário da
agência já estiver encerrado.

A fim de tornar eficazes as determinações apresentadas na
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proposição, incluiu-se a imposição de sanções, aplicáveis no caso de
descumprimento, conferindo-se, no entanto, prazo razoável para que
estabelecimentos bancários se adaptem à ordem legal inovadora.

Quanto à competência legislativa estadual para a matéria, sirvo-me
do parecer de 1o turno da Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa, aprovado em 27/10/2004, por meio do qual fora analisado o
Projeto de Lei nº 1.847, de 27/8/2004, do Deputado Márcio Kangussu,
em que, muito acertadamente, asseverou o relator que:

“As instituições financeiras vêm questionando a competência dos
Estados e municípios para legislar sobre a atividade bancária, em
reiteradas oportunidades, sob o argumento de que as normas relativas
ao sistema financeiro nacional devem ser editadas exclusivamente
pela União.

A referida tese, no entanto, não tem conseguido abrigo no Judiciário,
que vem reconhecendo a competência privativa da União apenas para
editar normas que digam respeito ao sistema financeiro nacional,
diferentemente, pois, das regras de funcionamento e segurança dos
estabelecimentos bancários”.

Portanto, reconhecida a competência estadual e ainda a inexistência
de “norma constitucional instituidora de reserva de iniciativa em
relação à matéria objeto da proposição”, espero contar com o apoio
dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- 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 140/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 274/2003)

Autoriza o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar:
I - à entidade Ação Feminina de Assistência Social do Vigésimo

Sexto Batalhão da Polícia Militar - AFAS-26° BPM - parte do imóvel
localizado na Travessa Espírito Santo, Bairro JK, no Município de
Itabira, formado por um terreno com a área de 7.920,00m2 (sete mil
novecentos e vinte metros quadrados), situado no lugar denominado



118

“Chico Beta”, antiga “Chácara do Rio de Peixe”, contido dentro das
seguintes divisas, medidas e confrontações, iniciando no P-1
constante na planta levantada pelo departamento de obras da
doadora no encontro de um vale com o terreno objeto desta doação;
seguindo em linha reta numa extensão de 108,00m (cento e oito
metros) lineares, até atingir o P-2 da mesma planta; daí, fazendo uma
pequena curva, segue numa extensão de 31,50m (trinta e um metros
e cinqüenta centímetros) lineares, até atingir o P-3; deste, numa linha
reta, numa extensão de 36,00m (trinta e seis metros) lineares até
atingir o P-4; e, deste, até o P-5, numa reta em extensão de 120,00m
(cento e vinte metros) lineares; e, daí, numa extensão de 66,00m
(sessenta e seis metros) lineares até atingir a P-1, ponto inicial das
divisas, conforme planta que faz parte da escritura do imóvel,
registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabira,
sob matrícula n° 0190, a fls. 19 do Livro n° dois/0 , de 12 de julho de
1976, ficando excluída da doação qualquer área ocupada por
edificação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

II - à entidade Ação Feminina de Assistência Social do 15° Batalhão
de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais – AFAS/15° BPM -, o
imóvel com área aproximada de 25.778,50m2 (vinte e cinco mil
setecentos e setenta e oito vírgula cinqüenta metros quadrados),
localizado no Município de Patos de Minas, constituído pelos lotes 02
a 10 da quadra 12; lotes 01 a 07 da quadra 12-A; lotes 01 a 17 da
quadra 13-B; lotes 01 a 18 da quadra 14-B; casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 13 da quadra 12; casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 19 da quadra 12; casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 20 da quadra 12; casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 29 da quadra 12; casa residencial e seu
terreno formado pelo lote 22 da quadra 12, todos situados no lugar
denominado Fazenda Estreito, no lugar chamado Ribeirão, conforme
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Patos
de Minas, sob matrícula n° 11.483, a fls. 94 do Liv ro n° 2-AR, de 2 de
julho de 1982, ficando excluída da doação qualquer área ocupada por
edificação da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

III - à entidade Ação Feminina de Assistência Social do 19° Batalhão
de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - AFAS/19°BPM -, o
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imóvel com área aproximada de 29.996,80m2 (vinte e nove mil
novecentos e noventa e seis vírgula oitenta metros quadrados),
constituído por uma gleba de terras legitimadas limitando-se, à frente,
com a rodovia de acesso à Frimusa; pelo lado direito, com terrenos da
Cical; pelo lado esquerdo, com terrenos de herdeiros de Mário Menna
Cordeiro e outros; e, pelos fundos, com terrenos de João R. Junger,
situado no lugar denominado São Jacinto, no Município de Teófilo
Otôni, conforme registrado no Cartório do 1° Ofício  de Registro de
Imóveis da Comarca de Teófilo Otôni, sob matrícula n° 7.344, fls. 214
do Livro n° 2-Z, de 20 de abril de 1983, , ficando excluída da doação
qualquer área ocupada por edificação da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei destinam -se à construção
de casas populares, a serem vendidas na proporção de uma unidade
por pessoa, obedecendo-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 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° - Para cada um dos imóveis de que trata o a rt. 1° haverá uma

comissão com a finalidade de estabelecer regras e critérios
complementares destinados à comercialização das unidades
habitacionais mencionadas no art. 2°, bem como de g erenciar e
administrar 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 entidade beneficiária da doação;
II - dois membros indicados pela Associação dos Oficiais da Polícia
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Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - AOPM-BM;
III - dois  membros indicados pela União do Pessoal da Polícia

Militar - UPPM;
IV - dois membros indicados pela Associação dos Praças da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
V - dois membros indicados pelo Centro Social dos Cabos e

Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais.
Art. 4° - A operação de que trata o art. 2° terá co mo agente

financeiro a Caixa Econômica Federal ou construtora por ela
credenciada.

Art. 5° - Os valores auferidos na negociação das ca sas populares
construídas em cada um dos imóveis citados no art. 1° reverterão em
obras de construção e reforma de benfeitorias nos aquartelamentos
militares localizados nos respectivos municípios.

§ 1° - A comissão de que trata o art. 3° e o Comand o da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais estabelecerão, em conjunto, as
diretrizes para a aprovação dos projetos de obras previstos neste
artigo.

§ 2° - As obras mencionadas neste artigo serão inco rporadas ao
patrimônio do Estado.

Art. 6° - Os imóveis objeto das doações de que trat a esta lei
reverterão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver
sido dada a destinação prevista no art. 2.° desta l ei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição apresentada tem por escopo a utilização

de áreas ociosas pertencentes ao Estado de Minas Gerais para a
construção de casas populares, a serem destinadas, prioritariamente,
aos militares estaduais. Conforme já salientado em Projeto
semelhante, que se tornou lei (Projeto de Lei nº 596/99), a medida que
se submete à apreciação dos nobres pares se reveste dos requisitos
de transparência e interesse público, devendo, portanto, ser
integralmente aprovada por este parlamento.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1/2007, do Deputado Adalclever Lopes (ex-Requerimento nº

7.001/2006), em que solicita seja formulado apelo ao Presidente da
Copasa-MG com vistas a que preste as informações que menciona,
relativas a venda de ações da referida empresa.

Da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja apresentado
pela Mesa da Assembléia projeto de resolução objetivando a criação
de uma comissão para tratar de assuntos de infra-estrutura de
desenvolvimento do Estado sobre transportes ferroviário, hidroviário e
rodoviário, bem como para tratar de energia, principalmente a
renovável.

Da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja realizado
seminário sobre a necessidade de revisão do pacto federativo
brasileiro, bem como sobre o pacto estadual (Lei Robin Hood).

Da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja realizado
seminário sobre o Programa de Aceleração do Crescimento - PAC -
do governo federal.

Do Deputado Adalclever Lopes em que solicita a instalação da
Frente Parlamentar Municipalista.

Do Deputado Roberto Carvalho em que solicita seja realizado
seminário legislativo preparatório para a realização da Conferência
Metropolitana, prevista na Lei Complementar nº 89, de 12/1/2006.

Do Deputado Tiago Ulisses em que solicita a realização de
seminário pan-americano, para tratar da legislação relacionada com o
aquecimento global. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Antônio Genaro, Djalma Diniz (7), Leonardo Moreira (27), Padre João
(2) e Sargento Rodrigues e outros.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de
Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, antes de
abordar o tema que me traz a esta tribuna, gostaria de adiantar que é



122

uma grande honra poder assomar a esta tribuna e falar para este
corpo legislativo, o Parlamento mineiro, e para toda Minas Gerais, em
função do mandato que me foi concedido por 83 mil mineiros.

Quero dizer que esta Casa não me é estranha. Antes de mim, por
aqui passaram oito de meus ancestrais: recentemente, meu irmão
Antônio Carlos Andrada, e, antes dele, meu tio José Bonifácio, o que
faz com que eu tenha um certo convívio com esta Casa, que, repito,
não me é estranha.

Sr. Presidente, não vamos falar do passado, mas sim do presente.
No início dos trabalhos desta legislatura, no dia da posse, o Exmo. Sr.
Vice-Governador leu a mensagem do Governador de Minas, Dr. Aécio
Neves. Nessa mensagem havia o resumo da evolução e a eficiência
das contas públicas do Estado de Minas Gerais no último quadriênio,
ou seja, no primeiro mandato do Governador Aécio Neves.

Recentemente, durante o período carnavalesco, li uma matéria no
jornal dando conta dos resultados das finanças públicas do Estado em
2006. São resultados realmente impressionantes, sobre os quais
quero fazer um breve comentário.

O governo de Minas, no período de 2003 a 2006, teve um acréscimo
de investimentos provenientes de fontes ordinárias do Estado: de
R$283.000.000,00 em 2003 para R$1.500.000.000,00. Esses são
investimentos provenientes de fontes ordinárias. Mas o investimento
global em 2006 foi de R$2.700.000.000,00, o que resultou, no
quadriênio, num investimento de R$6.400.000.000,00.

Sr. Presidente, a receita corrente cresceu 27%, e a despesa
corrente, 7,5%. Com isso, gostaria de chamar a atenção para a
trajetória da dívida pública mineira em relação às receitas correntes
líquidas. Isso é extremamente interessante. Em 2002, a dívida pública
mineira era de 274% da receita, ou seja, a dívida era quase três vezes
o tamanho da receita.

Todos os Estados do Brasil fizeram uma negociação com o governo
federal, que, através de uma resolução do Senado, fez um
alongamento e uma previsão da queda do endividamento público. De
acordo com essa resolução do Senado, Minas Gerais teria de
alcançar a diminuição para 200% da sua receita no ano de 2016. Em
2002, era 274%; em 2016, há projeção de queda para 200%. Minas
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Gerais alcançou, no ano de 2006, a queda para 189%; ou seja,
antecipamos em mais de 10 anos a queda da dívida pública, de
acordo com o que tinha sido pactuado com o governo federal na
Resolução nº 40/2001, do Senado Federal.

Nas compras governamentais, Minas foi o primeiro Estado a
implantar o pregão eletrônico. No quadriênio, obtivemos uma
economia de R$650.000.000,00, ou seja, uma economia de mais de
20% nas compras governamentais. Isso é muito importante para a
eficiência administrativa.

Sr. Presidente, citarei apenas alguns dados rapidamente: na saúde,
Minas gastou, em 2003, R$330.000.000,00 e, em 2006 - houve um
aumento crescente -, R$775.000.000,00, ou seja, triplicou; de 2002 a
2006, a redução da mortalidade infantil em Minas caiu 15,4%; a
redução da mortalidade materna, 21,2%; e a ampliação do Programa
Saúde da Família foi de 36%; no setor da educação, Minas investia,
até 2003, R$56.000.000,00 por ano e, em 2006, investimos quatro
vezes mais, R$227.000.000,00.

O governo de Minas foi o pioneiro no ensino fundamental de nove
anos e também distribuiu livros didáticos para toda a rede pública
estadual. Todos os alunos que concluem a 8ª série têm vaga
garantida no ensino médio; para isso foram criadas 110 mil vagas no
ensino médio. Adquiriram-se 24 mil computadores para cerca de
2.400 escolas em todos os 853 Municípios. Distribuíram-se livros
didáticos de português, de matemática e de ciências exatas e
biológicas para 850 mil alunos no ensino médio das redes estadual e
municipal - único Estado da Federação que fez isso.

Na questão da segurança pública, Sr. Presidente, os números
também são impressionantes: em 2003, investiram-se
R$29.000.000,00 e, em 2006, R$247.000.000,00 - quase 10 vezes
mais; estão em queda os principais indicadores de criminalidade
violenta nas diversas regiões do Estado; está sendo implantado o
sistema Integração da Gestão em Segurança Pública - Igesp - e o
programa Fica Vivo, destinado a jovens de 12 a 24 anos, o qual
recebeu prêmio internacional pela ONU. Além disso, houve a
ampliação de vagas no sistema prisional, de 5.042 vagas, em 2003,
para 15.043, em 2006.
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Na questão de transportes e infra-estrutura, o investimento passou
de R$259.000.000,00, em 2003, para R$712.000.000,00, em 2006. Aí,
é importante assinalar o Pró-Acesso e as obras da Linha Verde.

Na cultura, instalamos bibliotecas públicas em todos os Municípios,
com mais de mil livros e computadores.

Sr. Presidente, considerando esses números impressionantes que o
governo de Minas conquistou no último quadriênio, é importante fazer
uma comparação - porque Minas não é um país isolado, não é uma
ilha - com os resultados do governo federal no mesmo período. É a
isso que me proponho neste instante.

De acordo com dados do IBGE, Sr. Presidente, o PIB brasileiro, em
2005, foi de 2,3%, o segundo pior da América Latina, porque
superamos o Haiti, que não sei se merece ser considerado. Não falo
isso apenas pelo seu tamanho, ou seja, por ser uma pequena ilha no
Caribe. Aliás, não é uma ilha, mas a metade de uma ilha, porque a
outra metade é a República Dominicana. O Haiti, essa metade de ilha,
está em guerra civil. Com exceção dessa metade de ilha, o PIB do
Brasil, em 2005, foi o pior da América Latina, ou seja, o crescimento
do nosso país foi de 2,3%.

Em Minas, em 2005, apesar do governo federal, o crescimento do
PIB foi o dobro: 4,2%. A projeção para 2006 do PIB mineiro é de
3,2%, enquanto o PIB brasileiro fechou hoje, conforme informam os
jornais, em 2,9%. Pelo segundo ano consecutivo, é o pior da América
Latina.

Apenas para enriquecer nossos debates e para que tenhamos um
parâmetro, informo-lhes que em 2006 o Brasil teve um PIB, ou seja,
um crescimento de 2,9%, enquanto a média da América Latina foi de
5,3%. Os países vizinhos do Brasil cresceram mais que o nosso. A
Venezuela, do companheiro Hugo Chávez, cresceu 10,3%. A
Argentina teve crescimento de 8,5%. O Uruguai, um país menor que o
Rio Grande do Sul, cresceu 7,3%. O Paraguai, pasmem os senhores,
cresceu 4%, enquanto o Brasil cresceu 2,9%.

Sr. Presidente, os economistas internacionais e o próprio governo
brasileiro gostam de inserir o Brasil entre os países que estão em
crescimento, isto é, inserem-no num grupo no qual se encontram
Índia, China, Rússia - não mais União Soviética. Esses países tiveram
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o seguinte crescimento em 2006: a China, 10,7%; a Índia, 9,2%; a
Rússia, 7,8%. Já o Brasil cresceu 2,9%.

O Deputado João Leite (em aparte) - Primeiramente, quero saudá-lo
por essa sua manifestação. Não lhe darei as boas-vindas porque, em
sua fala, V. Exa. já nos disse que sua família muito contribuiu para
este país, não apenas para este Estado. Tive a honra de ser colega
tanto de seu tio, José Bonifácio, como do seu irmão. Sabemos da
importância de sua família e do trabalho de todos os senhores. Sei
que, pelo seu brilhantismo, V. Exa. continuará esse trabalho,
representando o povo não só da sua Barbacena, mas também de toda
a Minas Gerais.

Concordo plenamente com sua manifestação inteligente e apoiada
em dados, todavia queria propor-lhes uma outra reflexão. No período
do carnaval, já encerrado, muitos mineiros utilizaram as estradas
federais, que pertencem ao governo federal. Esta Casa e o próprio
Governador Aécio Neves lutam para que as estradas sejam entregues
aos cuidados do governo estadual. É estarrecedor o número de
mineiros que morreram em nossas estradas. Se os mineiros recorrem
aos aeroportos, à aviação, há o apagão aéreo, e é triste o que está
acontecendo em nossos aeroportos; se recorrem às estradas, perdem
a vida. Além disso, é lamentável ouvirmos que os acidentes ocorrem
em virtude da irresponsabilidade dos motoristas, quando podemos
perceber o traçado das estradas federais em Minas Gerais, assim
como a falta de manutenção delas.

Por tudo isso, quero apoiar o vigoroso pronunciamento que V. Exa.
faz dessa tribuna. É hora de todos os Deputados se levantarem. É
impossível continuarmos convivendo com a falta de infra-estrutura em
Minas Gerais. No que depende do governo federal, que,
lamentavelmente, nada faz. Parabéns, Deputado.

O Deputado Lafayette de Andrada - Em nome de toda a minha
família, agradeço ao brilhante Deputado João Leite as palavras, os
elogios feitos neste Plenário.

Sr. Presidente, gostaria de continuar fazendo uma comparação da
eficiência e dos números relativos aos governos federal e mineiro.
Para tanto, lembro que Minas Gerais está inserida no contexto
nacional, e o Brasil, no mundial. No ano passado, estivemos diante de
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um céu de brigadeiro.
Sr. Presidente, em Minas Gerais, em 2005, a taxa de crescimento da

agropecuária foi de 1,4%, enquanto no Brasil foi de 0,8%; em 2006,
em nosso Estado esse crescimento foi de 5%, e no Brasil foi de 2,5%.
É importante ressaltar que o valor total do crescimento da produção
mineira, na referida área, de 2003 a 2005, foi de 10,8%, enquanto no
Brasil esse total caiu 16%.

O crescimento da produção industrial mineira, em 2005, foi de 5,3%,
e a nacional foi de apenas 2,5%; em 2006 a indústria mineira cresceu
4,2%, e a brasileira, 2,7%. Desde fevereiro de 2005, em todos os
meses, as taxas de crescimento da produção física da indústria
mineira tem sido maior que a do País. Em 2005, o crescimento da
referida produção mineira foi de 6,3%, enquanto o da brasileira foi de
3,1%. Logo, a produção física da indústria mineira correspondeu ao
dobro da do Brasil.

Em 2005, no setor de serviços, Minas Gerais cresceu 3,5%, e o
Brasil, 2%; em 2006 nosso Estado cresceu 2,2%, e o Brasil 2,3%.

Quanto à geração de emprego formal - aliás, esta foi a grande
bandeira do Presidente Lula, que, durante as eleições, disse que
criaria, em seu primeiro mandato, 10 milhões de novos empregos -,
em 2003 o Brasil cresceu 2,9%, e Minas Gerais, 3,2%. O crescimento
de Minas Gerais nessa área foi, portanto, superior. Em 2006 o Brasil
registrou um crescimento de emprego formal de 4,6%, enquanto
Minas Gerais cresceu 7,8%, quase o dobro do índice nacional.

Quanto ao saneamento básico, em Minas Gerais, em 2005, o índice
de domicílios atendidos com rede de água foi de 86,6%, e no Brasil
esse índice foi de 82,3%. Como se vê, nosso Estado está na frente.

Na área da Copasa, em 2005, 97,7% dos domicílios foram atendidos
com rede de água. No que tange ao quesito rede de esgoto e fossa
séptica, em 2005, em Minas Gerais, 74,8% - portanto quase 75% dos
Municípios - foram atendidos, e no Brasil, apenas 69,7%. Na área da
Copasa, esse índice foi de 81,6%.

Sr. Presidente, concluo meu pronunciamento pedindo aos nobres
Deputados que reflitam sobre esses números. Oxalá o governo federal
volte seus olhos para a experiência mineira, que se paute pela
eficiência do choque de gestão, enfim, que se espelhe no exemplo de
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Minas Gerais, a fim de dinamizar o crescimento do nosso país.
Obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.

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

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, é também a primeira vez que venho a esta tribuna.
Portanto, como tem sido de praxe, gostaria de fazer os
agradecimentos necessários e indispensáveis. Primeiro a Deus, à
família, aos amigos e aos eleitores que me deram a oportunidade de
estar nesta legislatura, tendo a honra de representá-los juntamente
com os meus nobres colegas e trabalhar aqui em benefício do povo
do nosso Estado.

Neste início de meu pronunciamento, gostaria de fazer uma
referência, uma homenagem póstuma ao meu saudoso pai, Alcides
Mosconi, que exerceu um mandato legislativo nesta Casa, na segunda
metade dos anos 50. Só que, depois, desistiu de exercer a atividade
política e voltou a ser médico no nosso Sul de Minas. Mas
desempenhou sua função legislativa aqui na Casa com muita
honradez, dignidade e competência. Seu trabalho, para meu orgulho,
é reconhecido até os dias de hoje na nossa região.

Sr. Presidente, gostaria de fazer também uma menção sobre
maneira extremamente hospitaleira com que fomos recebidos aqui na
Casa, principalmente os que, como eu, estão chegando aqui pela
primeira vez e não conheciam o funcionamento administrativo da
Assembléia mineira.

Sr. Presidente, parabenizo os funcionários da Casa, na pessoa do
Secretário-Geral da Mesa, Dr. Eduardo Vieira Moreira, do Diretor-
Geral, Dr. Luiz Antônio Prazeres Lopes, e da representante da
Diretoria Legislativa, Sra. Cláudia Sampaio Costa, por cujo intermédio
cumprimento todos os funcionários pela maneira extremamente
competente e hospitaleira com que nos receberam, mostrando aos
novos Deputados o funcionamento administrativo da Casa. Foi uma
maneira muito simpática de sermos recebidos.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, chego a esta
Casa depois de uma carreira política não tão curta, uma vez que já
exerci quatro mandatos como Deputado Federal, na Câmara dos
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Deputados, e ainda exerci, além desses mandatos, importantes
cargos na vida pública do País e do nosso Estado.

Confesso a vocês que, depois de haver passado um mandato fora
da política, sem concorrer a eleições por oito anos, venho aqui com
alguma experiência, mas com o ânimo e a disposição renovada, por
chegar a esta Casa para representar o povo de Minas Gerais e ter a
honra de trabalhar com vocês.

Chego a esta Casa em um momento muito interessante e profícuo
da política mineira, como ainda há pouco salientou em suas palavras
o Deputado Lafayette de Andrada, na comparação inteligente feita da
realidade de Minas Gerais com a realidade do País, mostrando os
níveis de crescimento do nosso Estado, o que é uma feliz realidade. É
o potencial e o preparo de Minas para encontrar um desenvolvimento
ainda maior nos próximos anos.

Portanto, é alentador para todos nós exercermos atividades políticas
num momento em que a atividade política no País se encontrava em
baixa, o que, felizmente, não ocorre no Estado de Minas Gerais.
Dessa forma, ao exercermos a nossa função, temos um sentimento de
positividade.

Por um lado, há essa realidade positiva do Estado, mas, por outro,
temos de analisar os problemas existentes no Estado e no País.

Venho da região próspera do Sul de Minas Gerais. Trata-se de
região com enorme potencial, além de ser bastante diversificada tanto
do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista produtivo.
Enfim, é uma região extremamente operosa e extremamente rica em
certos aspectos, mas apresenta carências que se intensificam em
razão da ineficiência de alguns setores da atividade pública que não
têm procurado minimizar problemas extremamente penalizantes para
o Sul de Minas.

Não posso deixar de falar sobre a questão das estradas, das
rodovias federais do Sul de Minas Gerais. Vivemos naquela região um
problema de calamidade pública cotidiana. Não há como ir de uma
cidade a outra sem corrermos risco de vida. Não se trata apenas de
um reparo no automóvel, de um pneu que furou ou de uma roda que
quebrou. Essas estradas representam risco de vida, conforme ficou
evidenciado no carnaval, quando ocorreram centenas de mortes na
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nossa região, em razão da precariedade absoluta das rodovias
federais do Sul de Minas.

Na medida do possível, temos acionado o DNIT de Belo Horizonte e
de Brasília e apenas encontramos palavras que não significam
nenhum tipo de esperança. Alegam que ocorrerá licitação, que o
contrato será assinado, que ainda precisa ser homologado, que o
dinheiro precisa ser liberado, que a ordem de serviço não fora
assinada. Estamos ouvindo isso há algum tempo, mas não iremos
esmorecer. Cobraremos das autoridades responsáveis uma solução
para essa questão.

Não entendo para que servem órgãos como esses, que deveriam
reparar as estradas e fazer sua manutenção. Todavia, não vejo nada
acontecer. Às vezes procediam ao tapa-buraco, e agora voltaram a
fazê-lo, mas isso dura apenas uma semana. É um recurso mal-
empregado, mal-utilizado, pois custa uma fortuna e a solução não
aparece. Vários parlamentares vêm a tribuna para fazer a mesma
queixa. Sendo daquela região, não posso deixar de fazer o mesmo,
porque a situação é angustiante.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Sinto-me honrado em
aparteá-lo nessa primeira aparição de V. Exa. na tribuna. Como sul-
mineiro, registro nossa alegria de tê-lo como representante do Sul de
Minas. V. Exa., como bem iniciou sua preleção, lembrando de seu
querido e saudoso pai, Dr. Alcides Mosconi, um dos maiores
benfeitores do nossa região sul-mineira, e particularmente da nossa
querida Andradas, vem agora prestar sua inteligência, sua integridade
e sua vida pública ao Parlamento mineiro.

Caríssimo Deputado Carlos Mosconi, saliento que, como seu eleitor,
estive acompanhando a sua votação para a Câmara Federal. E agora,
juntos, tenho certeza absoluta de que poderemos fazer muito pela
nossa querida Andradas, terra natal de V. Exa., pela qual tenho
profunda gratidão e reconhecimento.

Na legislatura passada, V. Exa. esteve conosco à frente de todas as
ações que diziam respeito àquela cidade. O povo me concedeu o
prazer de ser o Deputado majoritário desse Município.

Gostaria de falar da minha enorme satisfação de tê-lo como o
grande guerreiro das ações sul-mineiras. V. Exa. já deu provas, como
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Deputado Federal, da sua disposição incansável em defesa de nossa
região. Por tudo isso, felicito-o e peço a Deus que a sua estrela
continue a brilhar na Comissão de Saúde, como Presidente, e também
neste Parlamento. Espero que possamos, sempre juntos, trazer
benefícios para Andradas, para toda a nossa região e,
particularmente, para o desenvolvimento do nosso povo sul-mineiro.

Parabéns a V. Exa. Não poderia deixar de revelar nossa alegria de
tê-lo como Deputado Estadual, representando tão bem o Sul de
Minas. Felicidades a V. Exa.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço muito as palavras do meu
prezado amigo Deputado Dalmo Ribeiro Silva, nosso conterrâneo do
Sul de Minas, filho da nossa querida cidade de Ouro Fino, em que
tenho caros amigos.

Também gostaria de felicitá-lo pelo seu trabalho como Deputado
Estadual. Um trabalho de luta, competente e consistente em benefício
de todo o Estado, sobretudo da nossa região do Sul de Minas.

V. Exa. citou a minha cidade de Andradas, por isso, como é costume
dos andradenses, gostaria de manifestar a V. Exa. o reconhecimento
que tenho, assim como V. Exa. também tem o reconhecimento de
toda a população de Andradas pelo trabalho que sempre fez por
aquela cidade. Com certeza, continuarei solidário com V. Exa. no
trabalho que vamos desenvolver nesta Casa em prol das cidades de
Andradas, Poços de Caldas, minha cidade-domicílio, e também pela
sua querida Ouro Fino.

Agradeço-lhe demais. É muito gratificante tê-lo aqui como meu
colega.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Carlos
Mosconi. Serei breve na minha manifestação, porque sei que seu
tempo é pequeno.

Não poderia deixar de saudá-lo por tudo que V. Exa. representa, até
mesmo para a minha carreira política. V. Exa., que presidiu o meu
partido, o PSDB, e sempre foi um grande apoio para todos nós, além
da sua larga folha de serviços prestados ao nosso país, por meio dos
cargos públicos que ocupou, como, por exemplo, o cargo de Deputado
Federal, em que foi autor da Emenda nº 29, que vincula recursos
orçamentários para a saúde. V. Exa. está comprometido
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historicamente com o SUS, com a universalização da saúde neste
país.

Por tudo isso, quero dizer da minha alegria de ser seu colega de
partido, seu companheiro nesta Casa. V. Exa. vem emprestar a esta
Casa todo o seu conhecimento. Os nossos colegas fizeram muito bem
em escolhê-lo para presidir a Comissão de Saúde da Assembléia
Legislativa. Essa Comissão tão importante conta agora com toda a
sua história e conhecimento.

Receba a minha admiração e amizade, também extensiva a toda a
sua equipe, cheia de pessoas muito competentes. Não vou citar
apenas um nome, porque ali está a Maria José, irmã desse ícone da
história do PSDB, o Grama, Prefeito de Campinas, o primeiro a iniciar
a discussão sobre o orçamento com a população. Isso tem de ser
lembrado, porque a Maria José traz à nossa lembrança toda a história
do Grama e do PSDB.

Parabéns, é uma alegria estar com V. Exa. na Assembléia
Legislativa, e ganha o povo de Minas Gerais.

O Deputado Carlos Mosconi - Obrigado, meu prezado amigo
Deputado João Leite. A admiração e a amizade são recíprocas. É uma
satisfação muito grande trabalhar ao lado de V. Exa., que tem uma
trajetória política extremamente digna, competente, sempre lutando
pelos interesses muito legítimos e reais da população da Grande Belo
Horizonte e de Minas Gerais como um todo. Considero V. Exa. um
exemplo de parlamentar, com muita disposição para o trabalho e
sempre voltado para os interesses do povo. Mais uma vez, agradeço
muito as palavras de V. Exa.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Serei breve,
apenas para parabenizar V. Exa. pela vinda a esta Casa. V. Exa., que
é um campeão e que já teve a oportunidade de estar na Assembléia,
na Câmara Federal, e de ser Secretário. V. Exa. chega a esta Casa
para representar uma região que sempre representou.

Tenho a satisfação de ver V. Exa. aqui e fico triste por ter perdido
meus votos em Andradas. Com a sua vinda para esta Casa, os meus
votos, que estavam na faixa de 1.000, nesta eleição foram reduzidos a
100, ou melhor, a 4 ou 5. O grupo que apóia V. Exa. é o mesmo que
me apoiava.
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Seja bem-vindo a esta Casa. Tenho certeza absoluta de que V. Exa.
continuará brilhando aqui e à frente da Comissão de Saúde. Que
Deus o proteja.

O Deputado Carlos Mosconi - Deputado Alencar da Silveira,
agradeço muito suas palavras e sua gentileza de me ceder seus votos
em Andradas, que foram muito úteis para a minha reeleição. V. Exa. é
um Deputado muito estimado e querido na Casa. Sem dúvida alguma,
teremos uma bela convivência.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Deputado Carlos
Mosconi, gostaria de cumprimentá-lo por seu pronunciamento e dizer,
assim como fizeram vários Deputados, que estamos alegres por
compartilhar este Plenário com V. Exa., tendo em vista sua
experiência e tradição e por representar uma das cidades mais
bonitas e bem-administradas deste Estado, Poços de Caldas, que tem
um dos maiores IDHs do Brasil. Sem dúvida alguma, sua presença
enobrecerá muito este Plenário e esta Casa. Parabéns. Seja bem-
vindo.

Gostaria de dizer ainda que a sua cidade, Poços de Caldas, é muito
bem administrada pelo nosso ex-colega Sebastião Navarro, nosso
eterno Deputado, que marcou esta Casa com sua presença.

Mais uma vez parabenizo-o por seu pronunciamento, pela sua vida e
pelo início do seu mandato nesta Casa. V. Exa. tem experiência, pois
foi Deputado Federal por quatro mandatos e agora nos dá a honra de
ser seu colega como Deputado Estadual. Logicamente, pelo seu
saber, sua competência e experiência, V. Exa. abrilhantará muito esta
Casa e valorizará a todos nós, Deputados. Seja bem-vindo.

O Deputado Carlos Mosconi - Deputado Elmiro, agradeço suas
palavras e a referência feita a Poços de Caldas, onde resido há muitos
anos. Considero-a, portanto, minha cidade. Ali existe, de fato,
qualidade de vida e o melhor IDH de Minas Gerais.

É muito justo e procedente o elogio que V. Exa. faz ao atual Prefeito
Sebastião Navarro, que faz uma administração primorosa. Ele já
exerceu três mandatos como Deputado Federal e sempre trabalhou
de maneira correta, competente e digna. Portanto, agradeço muito as
palavras de V. Exa.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Meu grande
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companheiro de partido e de luta, Deputado Carlos Mosconi, serei
breve porque o tempo está exíguo. Agradeço a generosidade de V.
Exa., por me conceder este aparte, e a do Presidente, pela tolerância.
De forma objetiva, ganha muito Minas Gerais e o cenário político
nacional. V. Exa. foi um dos homens que mais batalhou pela
regulamentação dos SUS neste país. Mais que sonhador, é um
realizador, transforma esses sonhos em realidade. Hoje, vem trazer a
sua contribuição, somando sua experiência e competência a esse
traço de humildade porque, com certeza, seria um dos Deputados
Federais mais votados, mas dignou-se a vir somar conosco no
Parlamento mineiro. Isso engrandecerá muito os nossos trabalhos,
especialmente como Presidente da Comissão de Saúde. Tive a honra
de tê-lo como Presidente do nosso partido, do nosso PSDB, e estarei
aqui, a seu lado, seguindo a sua experiência. Já no meu segundo
mandato, considero-me seu discípulo. Fico muito feliz por tê-lo aqui
conosco. Seremos parceiros para trabalhar por Minas Gerais. Muito
obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço muito as palavras do Líder
Deputado Domingos Sávio, meu companheiro e amigo de longa data.
Somos companheiros desde o começo do nosso partido, o PSDB.
Quero dizer que sou eu que me sinto seu discípulo aqui. Sinto-me
muito engrandecido por ser Deputado Estadual pela primeira vez,
depois de ter sido Deputado Federal por quatro vezes. Talvez esse
seja o caminho inverso, mas ele me alegra muito e me satisfaz. Vim
aqui com alguma experiência, mas também para aprender, com muita
disposição para defender os interesses do povo do nosso Estado de
Minas Gerais.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Neste momento, em nome
dos companheiros da Assembléia e, sobretudo, do PV, gostaríamos
de recebê-lo com um abraço fraternal - aliás, encontramo-nos
novamente nesta Casa como ex-companheiros do PSDB - e falar da
nossa alegria e da importância para Minas Gerais do seu paradigma
de grandeza na atividade do Parlamento. O Parlamento precisa ser
fortalecido. Temos certeza de que com a sua presença e a dos
companheiros ajudaremos a construir, com o Governador, uma Minas
Gerais mais feliz para o povo e conseguiremos diminuir essa diferença
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grande entre ricos e pobres e essas diferenças entre os Estados. Sei
que, neste momento, a sua presença aqui marca o início da união que
podemos ter, baseada na sua experiência e na de outros
companheiros, para que construamos uma Minas Gerais mais feliz.

Parabéns pelo pronunciamento e pela sua visão já mostrando as
duas faces. Como disse o nosso companheiro Lafayette de Andrada,
a face do progresso e da triplicação das estatísticas. De fato, o Estado
merece bastante nosso trabalho para que sejamos mais felizes. Muito
obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Deputado Hely Tarqüínio, agradeço-
lhe as palavras. V. Exa. é um lutador pelo setor da saúde, área em
que militamos, e muito determinado em busca das suas causas, que,
aliás, são sempre muito justas, defendendo os interesses legítimos da
nossa população, especialmente a da sua região.

Gostaria de agradecer não somente a V. Exa., mas também aos
demais pares da Comissão de Saúde, bem como às lideranças do
meu partido e às dos partidos que compõem a base do governo, a
indicação do meu nome para Presidente dessa Comissão. Se Deus
quiser, teremos oportunidade de realizar um trabalho útil e produtivo
para esta Casa e a população mineira. Deputado Hely Tarqüínio,
obrigado pelas palavras.

Sr. Presidente, finalizarei o meu pronunciamento. Gostaria de dar
seqüência às minhas palavras, mas entendo que devo encerrá-las
neste momento. Agradeço a V. Exa. a tolerância e aos Deputados e
às Deputadas a atenção. Muito obrigado a todos.

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

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, em meu nome e no da
Casa, queremos expressar a nossa satisfação em tê-lo aqui conosco
presidindo esta reunião. Com certeza absoluta, o seu trabalho é
imprescindível, mesmo com o susto que V. Exa. passou em razão de
problemas de saúde. V. Exa. está aí, firme na defesa do povo de
Minas.

Gostaria de cumprimentar os Deputados e as Deputadas, a
imprensa e, de maneira especial, os bravos Prefeitos do Norte de
Minas que aqui estão e que, desde ontem, com Prefeitos de outras
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regiões, vêm percorrendo os gabinetes dos Deputados e de
Secretários na tentativa de conseguir ajuda e apoio, necessários neste
momento tão difícil por que passam os Municípios do Norte de Minas.
Refiro-me aos estragos provocados pelas chuvas na região do Norte
de Minas em praticamente quase todas as estradas vicinais e a todos
os Municípios que não conseguiram reiniciar os períodos letivos, ou
seja, as aulas. As Prefeituras estão procurando a parceria do governo
do Estado, a parceria do governo federal. Participamos de uma
reunião promissora com o nosso companheiro Danilo de Castro,
Secretário da Casa Civil, que se mostrou sensível e receptivo e estará
despachando com o Governador uma reivindicação das mais justas e
urgentes, que é a ajuda e a parceria para que os Municípios possam
consertar as suas estradas e iniciar as aulas neste ano de 2007.

Então, ficam os nossos cumprimentos a todos que aqui estão: os
Prefeitos Carlos Mário, de Francisco Dumont; Souza, de São João do
Paraíso; José Raimundo, de Bonito de Minas; Orivaldo, de Miracatu;
Gilson Murta, de Engenheiro Navarro; José Rico, ex-Prefeito de
Botumirim e vários outros. Contem com o apoio desta Casa, deste
Deputado, da bancada do Norte de Minas a fim de que possamos
ajudá-los neste momento difícil.

Deixo os nossos cumprimentos e o nosso apoio incondicional ao
pleito desses Prefeitos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, com os Deputados do Norte de
Minas e o Deputado Célio Moreira, parceiro na luta em prol da BR-
135, ontem estivemos na Procuradoria-Geral da República. Num ato
extremo e até mesmo de desespero, protocolamos uma
representação contra o DNIT e contra o Ministério dos Transportes em
prol da BR-135, que liga todo o Norte e o Nordeste de Minas Gerais e
todo o Nordeste brasileiro com o Sudeste e o Sul do País. Essa
atitude foi muito bem pensada. Tomamo-la depois de termos utilizado
esta tribuna várias vezes, como também a ocupou o Deputado Arlen
Santiago, a Deputada Ana Maria Resende, o Deputado Gil Pereira e o
Presidente em exercício. Agora temos conosco o Deputado Paulo
Guedes, companheiro que espero que também ingresse nessa luta.

Como dissemos, tomamos a medida depois de muita insistência e
de mostrar os prejuízos e as mortes causadas pela falta de
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conservação dessa BR. Não se trata de nenhum ato político-
partidário. Não temos nada contra o Presidente da República.
Cansamos de pedir e não tivemos a quem mais recorrer. Por isso
protocolamos essa representação, composta de três itens. O primeiro
solicita o atendimento continuado a fim de evitar que a BR seja
interrompida, como já o foi várias vezes; que as empresas que têm o
contrato de conservação continuem prestando o serviço; e que não
deixem a estrada no estado lastimável em que se encontra. São duas
empresas, e uma é responsável pelo trecho de Francisco Sá a
Engenheiro Navarro, que está relativamente bom, e a outra, de
Engenheiro Navarro até a BR-040, o chamado Trevão. Essa empresa
é do Piauí, e sua história está ligada à atividade de supermercado,
mas, vejam bem, é a responsável pela conservação. Ironicamente,
chama-se Conserva, entretanto, não conserva nada. O segundo item
solicita a licitação do projeto entregue gratuitamente pela Associação
Comercial e Industrial de Montes Claros ao DNIT. Até então não
tivemos respostas. Já no terceiro tópico, pedimos o bloqueio da Cide,
uma ação do Ministério Público Federal, a fim de exercer a sua ação
fiscalizadora, trazendo-nos os benefícios esperados.

Sr. Presidente, consulto-o se há condições técnicas para exibição de
um vídeo de cinco minutos para mostrar a situação dramática da BR-
135. Caso não haja condições, deixo para exibi-lo em outra
oportunidade.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Sou um dos apoiadores
da BR-135. Aliás, sou uma das maiores vítimas, pois, semanalmente,
trafego por ela para ir e voltar da minha região, a cidade de Curvelo.

Informo a V. Exa. que, por questões técnicas, não será possível a
exibição do vídeo. As explicações foram bem fundamentadas, e todos
temos pleno conhecimento da dramática realidade da BR-135.

O Deputado Carlos Pimenta - Bem, Presidente, questões técnicas
não se discutem. Eu e o Célio preparamos um vídeo. Percorremos
toda a BR-135 com muita disposição e carinho, levamos uma equipe
preparada para isso. Esse vídeo mostrava claramente os riscos por
que passam as pessoas, os caminhoneiros, os mais de 8 mil
motoristas de carga pesada que passam diariamente pela BR, o risco
que todos estamos tendo, os acidentes que estão acontecendo e o
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levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal dos acidentes que
aconteceram nessa BR. Seria interessante mostrá-lo para que toda
Minas Gerais pudesse ter conhecimento desse fato.

Espero que a assessoria da Mesa possa, urgentemente, consertar
esse vídeo, porque é um trabalho bem feito, realizado com muito amor
e dedicação. Não sendo possível exibi-lo nesta tarde, mandaremos
uma cópia a todos os Prefeitos e Câmaras Municipais do Norte de
Minas, a toda a imprensa. Talvez a grande imprensa mineira, as
emissoras de televisão possam exibi-lo, pois mostra claramente a luta
que estamos tendo. Duro, difícil, Deputado Paulo Guedes, é verificar
as estatísticas de acidentes e mortes que estão acontecendo.
Pessoas que estão perdendo a vida por irresponsabilidade. A palavra
é “irresponsabilidade”.

Professores da Unimontes que estão morrendo, a dor dos pais que
perdem seus filhos, das mulheres que perdem seus maridos. Isso
estava retratado no vídeo, e, infelizmente, a nossa Casa, que prima
pela qualidade técnica, não tem condições para exibi-lo. Entendemos
e esperamos a oportunidade para que isso possa acontecer. Fica o
nosso grito. Fica mais uma vez a palavra da bancada norte-mineira, a
nossa solicitação.

Em nenhum momento, nesse vídeo, mencionamos
responsabilidade, embora devêssemos apontar quem a tem. Não
tenho nenhum problema político-partidário. É uma luta. O que
estamos querendo, Célio, é que a BR-135 faça parte do PAC do País.
Como é que se fala em aceleração do crescimento se não temos
estradas, se não temos energia elétrica? Parece que estamos
reeditando as palavras de Juscelino Kubitschek há mais de 50 anos,
quando ele falava que o Brasil, para crescer, teria de ter estradas e
energia. Não temos estradas nem energia para promover esse
crescimento.

De qualquer maneira, centenas de pessoas irão receber esse vídeo
para que possam tomar conhecimento - até já conhecem -, para que
os Prefeitos possam ajudar-nos, convocando os seus Deputados
Federais, os seus Senadores para que possamos ter paz na região
Norte mineira.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiro quero parabenizar
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o Deputado Carlos Pimenta pela sua iniciativa e dizer-lhe também que
ela é muito bem-vinda. Já temos uma iniciativa similar que deu certo.
Isso aconteceu no trecho Itacarambi-Manga-Montalvânia, a propósito
do qual o Deputado Federal Virgílio Guimarães também fez uma
interpelação judicial contra o DNIT. A Justiça Federal determinou que
o Ministério dos Transportes, por meio do DNIT, tomasse as
providências. Temos duas notícias importantes.

A primeira é que o DNIT já licitou a recuperação, e as obras terão
início em março, e a segunda é que, naquele trecho da BR-135, que
liga Itacarambi, São João das Missões, Manga, Montalvânia, e vai até
a divisa com a Bahia, foi incluída no PAC.

Então, gostaria de dizer que você teve uma idéia brilhante ao tomar
a mesma iniciativa no que se refere ao trecho de Montes Claros à BR-
040. Gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa. Esse é o caminho
correto. O DNIT diz claramente que não pode trabalhar nesse trecho
porque o Tribunal de Contas entende que a rodovia foi estadualizada
pela Medida Provisória nº 82, do governo Fernando Henrique
Cardoso, a qual repassou ao Estado R$780.000.000,00 para a
estadualização de várias rodovias. Essa verba foi empregada para
pagar o 13º salário dos funcionários no governo Itamar, e as estradas
ficaram sem receber um tostão. A BR-135 foi a mais prejudicada. O
problema foi, aliás, para a Justiça, e essa é uma oportunidade de o
governo federal atuar. Se há uma determinação judicial dizendo que o
DNIT pode destinar recursos, essa é a melhor medida.

V. Exa. acertou nessa questão, mas quero reafirmar também a
importância de cobrarmos uma solução e uma parceria do governo do
Estado, dando sua contribuição, destinando recursos para a
recuperação desse trecho, já que essa BR se encontra estadualizada.
Já o trecho Itacarambi-Januária até Montes Claros, onde não havia
problemas, não havia buracos, o Estado assumiu-o colocando placas,
deixando tudo bonitinho. Como assume a parte boa, poderia assumir
também a parte do trecho que está nas condições que conhecemos.

O Deputado Carlos Pimenta - O Governador Aécio Neves fez uma
proposta ao Presidente Lula para que passe mais 20% da Cide
arrecadada em Minas, e até agora não obtivemos resposta.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta,
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quero parabenizar V. Exa. pelas considerações. Vejo que falta boa-
vontade para resolver esse problema. Ficam empurrando com a
barriga, uns dizendo que é responsabilidade do governo do Estado e
outros que a responsabilidade é do governo federal. Pessoas estão
sendo vitimadas, vidas estão sendo ceifadas na BR-135, e essa
novela vem se arrastando por 40 anos, sem uma reforma nessa
rodovia.

Estive duas vezes em Montes Claros com o Ministro Anderson
Adauto, e o Deputado Doutor Viana, nosso 1º-Vice-Presidente, esteve
no Trevão com o Senador Alfredo Nascimento, que voltará a ser
Ministro, quando disse que liberaria recursos para a recuperação da
135.

Tivemos uma discussão nesta Casa com o Deputado Rogério
Correia, que me desafiou dizendo que eu não iria à inauguração
dessa estrada porque falei que faltava interesse na recuperação dela.
Ele discutia a recuperação da BR-135, e eu lhe disse que estava
parecendo que ele havia subido em um caminhão de carvão indo para
aquela região, mas que caiu e não sabia onde estava, pois não
conhecia a realidade. Ele garantiu que, até o final de 2005, a BR-135
seria reformada. Eu disse que, se fosse realizada a obra, faria questão
de estar presente na inauguração. Então, ele falou: “V. Exa. não vai
porque vive criticando o governo federal, dizendo que não se faz nada
na BR-135”. Disse que iria à inauguração com um óleo de peroba para
passar na cara. Portanto, no meu modo de entender, falta boa-
vontade.

Quanto à proposta feita pelo nosso Governador ao Presidente Lula,
de estadualização... Passariam R$700.000.000,00 para a recuperação
de rodovias do Estado e agora querem passar R$30.000.000,00. Só a
recuperação da BR-135 no trecho entre o Trevão e Montes Claros fica
em R$350.000.000,00. Querem passar buraco para ser recuperado
pelo governo, para que mantenha, cuide e preserve. Dessa maneira,
não tem condições.

Se derem às rodovias federais de nosso Estado, que tem a maior
malha rodoviária do País, condições de tráfego para trabalhar, tenho
certeza de que todos os buracos irão acabar e as pessoas não
correrão tanto risco de vida.
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Quanto ao vídeo, lamento. Vamos entrar com requerimento pedindo
para mostrar a verdade a todos que acompanham a TV Assembléia -
quase 300 Municípios. É preciso mostrar a tragédia que é a BR-135,
rodovia federal.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte de V. Exa.
Sr. Presidente, está aqui o protocolo, a representação. Espero que o

Ministério Público Federal e a Procuradoria-Geral da República de
Minas Gerais tenham sorte. Todos os Deputados desta Casa estão
tentando. E o problema não acontece apenas com a BR-135. Se
forem ao Sul de Minas ou a qualquer lugar, verão que está tudo da
mesma forma. Noventa por cento da malha rodoviária federal de
Minas Gerais está deteriorada, e não há nenhuma providência nem
boa-vontade, além de faltar competência para resolver esse problema.

Termino, Sr. Presidente, reforçando o pedido do Deputado Antônio
Júlio: Antônio Júlio, CPI no nosso painel! Obrigado.

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

O Deputado Jayro Lessa - Gostaria de saudar a Mesa, os
Deputados e as Deputadas presentes, os servidores desta Casa
Legislativa e toda a população de Minas Gerais.

Não só o PFL como outros partidos estão percebendo o novo
momento político pelo qual estamos passando nos últimos anos e
verificando a necessidade de mudança interna e externa. Mas essa
mudança profunda não pode abandonar a trajetória e as raízes do
partido, ou seja, precisamos potencializar o que há de melhor,
construir novos caminhos e tomar rumos que são fundamentais para
que a situação se torne melhor em nosso país.

A mudança da denominação Partido da Frente Liberal para Partido
Democrata é muito mais profunda, tanto que a Executiva do Partido
deliberou a suspensão das convenções estaduais, municipais e
nacional da legenda.

Na convenção nacional extraordinária no próximo dia 28 de março,
pretendemos aprovar um novo estatuto, uma nova carta de princípios.

Tudo isso é prova consistente de que o PFL, ao se tornar Partido
Democrata, almeja uma modernização na forma de fazer política e em
suas ações intrapartidárias e extrapartidárias, mas sem deixar suas
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raízes de lado.
O PFL é um partido que tem história e não pode ser visto como fruto

do final da ditadura porque foi fundado dentro do sistema bipartidário.
Ele é o surgimento de um novo pensamento que lutava pela libertação
do povo brasileiro. E é nesse contexto que surgiu a Frente Liberal, que
apostou em um Brasil livre, transformador, sob o comando de
Tancredo Neves, avô do nosso Governador Aécio Neves. Ele
trabalhou para que o Brasil fosse libertado da ditadura em que se
encontrava.

A mudança de nome do partido foi aprovada no dia 8 de fevereiro, e
a decisão deverá ser referendada na convenção extraordinária do dia
28 de março. Na convenção será eleita a nova Comissão Executiva e
o Conselho Político, órgãos que comandarão o Partido Democrata.

Um de nossos objetivos é atrair novos quadros para renovar o
partido, assim como aconteceu aqui, na Assembléia Legislativa, com a
entrada dos Deputados Maria Lúcia Soares Mendonça, Delvito Alves e
Antônio Carlos Arantes.

Concordo com o nosso Presidente, Jorge Bornhausen, quando ele
diz que o novo discurso do Partido Democrata será assertivo.

Faremos as mudanças necessárias contra ou a favor do governo
federal.

A bandeira do Partido Democrata será a bandeira do cidadão, tendo
como objetivo a aproximação do partido com a sociedade, mas de
forma diferente, não da maneira populista como age o governo federal
e o PT.

Nesta nova fase, defenderemos o fim da CPMF, a resolução
definitiva das receitas constitucionalmente vinculadas ao Orçamento e
a apresentação de uma emenda à Constituição propondo a revogação
total do instituto das medidas provisórias. Seremos categóricos no
resgate de teses como a privatização, a começar pela proposta de
extinção da Infraero, e entrega dos aeroportos à administração da
iniciativa privada. Com essas iniciativas o Partido Democrata ganhará
nitidez no quadro partidário.

É com a refundação do partido que poderemos modernizá-lo e, com
a formação de novos quadros, será possível obtermos lideranças de
peso que ganharão mais espaço dentro do cenário político estadual e



142

nacional. O partido merece, por tudo que já representou e representa,
participar com afinco e com o devido espaço de discussões estaduais
e nacionais.

Como é a primeira vez que falo em Plenário nesta 16ª Legislatura,
não poderia deixar de parabenizar os Deputados Delvito Alves,
Antônio Carlos Arantes e a Deputada Maria Lúcia Soares Mendonça
por terem ingressado em nosso partido. V. Exas. são muito bem-
vindos. Tenho certeza de que juntos construiremos uma nova história
dentro da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, fazendo
orgulhosos todos aqueles que votaram em nós. Cumpriremos nosso
compromisso com Minas e com todo o povo deste Estado.

Outro assunto que me traz a esta tribuna são as invasões de terras
que têm ocorrido por todo o País. Em janeiro deste ano, a Ouvidoria
Agrária Nacional já havia divulgado que a onda de ocupação de terras
voltaram a subir no Brasil.

Segundo a Ouvidoria, até novembro do ano passado ocorreram 259
ocupações, representando 17% a mais do que as registradas durante
todo o período de 2005. Fazendo uma comparação com os quatro
anos do primeiro mandato do Presidente Lula, este é o segundo maior
índice de ocupação. O relatório da Ouvidoria Agrária Nacional também
informa que os trabalhadores sem terra deram uma trégua ao governo
federal em outubro do ano passado apenas para não prejudicar a
reeleição de Lula.

Quando o período eleitoral terminou, os sem-terra voltaram com
força total, passando de oito ocupações, em outubro, para 27 em
novembro de 2006. Agora, em 2007, eles continuam com a onda de
invasões. Só durante o carnaval eles ocuparam 14 propriedades em
São Paulo, propriedades estas totalmente produtivas. Segundo o
Incra, entre janeiro e fevereiro ocorreram sete invasões em Minas
Gerais, nos Municípios de Lagoa Grande, Comendador Gomes,
Frutal, Prata, Janaúba, Januária e Felisburgo.

Em Janaúba, duas pessoas foram baleadas quando cerca de 300
sem-terra tentaram invadir uma fazenda considerada improdutiva pelo
Movimento, mas o Incra não confirma essa informação.

As últimas ocupações em Minas, nas cidades de Janaúba, Januária
e Felisburgo, estão em clima de conflito e de confronto, e o mais grave
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pode acontecer a qualquer momento.
Segundo o jornal “Hoje em Dia”, em Felisburgo o gerente da

Fazenda Nova Alegria conta que, antes de aproximadamente 200
sem-terratomarem a sede, 15 chegaram armados e expulsaram 12
pessoas da fazenda.

Esses acontecimentos lamentáveis são prova de que o governo
federal não consegue resolver o problema do campo e que o
programa de assentamento não funciona.

As propriedades ocupadas são arruinadas e viram focos de novos
crimes. Mesmo assim, no primeiro mandato de Lula, o governo federal
rendeu-se ao Movimento, fazendo concessões, sendo extremamente
paciente, permitindo chantagens, saques, invasões e depredação de
prédios públicos, como aconteceu na Câmara dos Deputados em julho
de 2003.

Ainda assim, como diz Bornhausen, o MST é a instituição privada
que mais recebe benefícios do governo Lula. Os recursos são
passados a entidades ligadas ao Movimento e aos agricultores
assentados que recebem financiamento individual. Desses valores,
parte é repassada ao MST para que seja viável a organização de
outras invasões.

Agora, CUT e MST uniram-se para invadir terras no Pontal do
Paranapanema, angariando cortadores de cana a fim de engrossar as
manifestações, que muitas vezes terminam em atos truculentos, como
foi o caso da empresa Aracruz Celulose, em Barra do Ribeiro, no Rio
Grande do Sul.

Num ato de pura brutalidade e demonstração de poder, eles
invadem propriedades, ameaçam pessoas, destroem o patrimônio
alheio, acabam com 20 anos de pesquisa genética, amedrontam e
ferem pessoas.

Também não nos podemos esquecer do ato que eles cometeram ao
invadir o prédio da Cemig, em abril do ano passado, durante o evento
do BID. Destruíram o patrimônio público e assustaram os funcionários.

A autonomia concedida por Lula aos membros do governo federal
responsáveis pela reforma agrária deveria ser reduzida. Onde está o
balanço minucioso do saldo da política de assentamentos do governo
Lula? De acordo com a União, essa política vem sendo implantada
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num ritmo mais forte nos últimos 10 anos. Mas onde estão os
resultados de uma avaliação sistemática?

Como diz o editorial da “Folha de S. Paulo”, em 21 de fevereiro:
"Nunca na história deste país, a execução da reforma agrária teria
sido entregue aos seus lobistas como nos últimos quatro anos.
Militantes do MST e congêneres ocupam cargos na burocracia,
definem a destinação das verbas, neutralizam os meios de reprimir
invasões e, do outro lado, beneficiam-se do dinheiro público e da
impunidade".
  Termino aqui minha fala de hoje e agradeço a atenção de todos os
parlamentares aqui presentes, da Mesa Diretora, dos servidores e
servidoras desta Casa e a sua atenção, eleitor, que nos acompanha
pela TV Assembléia e se preocupa com os rumos da política em
Minas. Lembrem-se: esta Casa é do povo e ela está aberta a todos
vocês. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues e outros, solicitando a retirada de
tramitação da Proposta de Emenda à Constituição nº 1/2007 (Arquive-
se a proposta.), e, nos termos do inciso XXXII do art. 232 do
Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Antônio Genaro,
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.790/2006,
Djalma Diniz (7), solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei
Complementar nº 35/2003 e dos Projetos de Lei nºs 6, 163 e
1.265/2003 e 3.230, 3.418 e 3.737/2006, Leonardo Moreira (27),
solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 34, 36, 38, 39,
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64, 221, 640, 675, 676, 677, 678, 712, 767, 779, 892, 920, 932, 938 e
1.319/2003 e 1.430, 1.432, 1.598, 1.599, 1.629, 1.737, 1.739 e
1.781/2004, e Padre João (2), solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei nºs 3.409 e 3.793/2006.

Votação de Indicações
O Sr. Presidente - Indicação, feita pelo Governador do Estado, do

nome do Sr. Agílio Monteiro Filho para o cargo de Ouvidor-Geral
Adjunto do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação do
nome. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 261, c/c os arts. 252 e 255, do
Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência vai dar início ao processo de votação e, para
tanto, solicita que as Deputadas e os Deputados ocupem os seus
lugares.

Questão de Ordem
O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, solicito seja feita a

chamada para recomposição de quórum, pois a matéria é pelo
processo secreto.

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

O Sr. Secretário (Deputado Lafayette de Andrada) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 51 Deputados.
Portanto, há quórum para votação. Em votação, a indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Doutor Viana - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Inácio Franco - João Leite - José Henrique - Lafayette de
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Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia - Mauri Torres - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 46 Deputados. Votaram “não” 5
Deputados. Está, portanto, aprovada a indicação, feita pelo
Governador do Estado, do nome do Sr. Agílio Monteiro Filho para o
cargo de Ouvidor-Geral Adjunto do Estado. Oficie-se ao Governador
do Estado.

- 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 30 minutos. Com a palavra,
a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,
imprensa de Minas Gerais, pessoas que nos vêem pela TV
Assembléia, trago hoje dois temas para debate que considero
importantes para o nosso Estado e para esta Casa Legislativa.

Chamo a atenção especialmente dos nossos Deputados
ambientalistas e dos componentes da Cipe Rio Doce, comissão
parlamentar composta de Deputados de Minas e do Espírito Santo
que, ao longo dos anos, vêm discutindo a recuperação da bacia
hidrográfica desse rio. O Deputado José Henrique, do PMDB, ocupa
atualmente a Presidência dessa Cipe. Fazemos parte da coordenação
da Cipe Minas Gerais, e há uma coordenação da Cipe Espírito Santo.

Hoje, ao abrirmos o “Minas Gerais”, deparamos com um artigo dos
governos de Minas e do Espírito Santo informando-nos que haverá um
plano de recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, com o
envolvimento desses dois Estados e do governo federal. O Rio Doce é
um dos mais estudados do Brasil, porém um dos rios com maiores
problemas de poluição, de devastação ambiental ao longo da bacia,
de início de desertificação em muitas áreas e com graves problemas
de cheias e desmatamentos. O assoreamento do Rio Doce é visível
em muitos Municípios. As cheias são constantes ao longo da bacia,
provocadas muitas vezes pelo desmatamento da nossa querida mata
atlântica, pelo descuido ao longo dos anos com as queimadas e,
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principalmente, por não possuirmos um plano global de revitalização
da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Duzentos e trinta e um Municípios
compõem a bacia: 201 somente em Minas Gerais. Hoje fomos
informados, por meio do “Minas Gerais”, sobre essa iniciativa.

Queremos dizer ao Presidente da Cipe, Deputado José Henrique,
que considero muito importante a Cipe Rio Doce fazer parte dos
debates e ser convidada para discutir o plano de recuperação da
bacia. Durante todo o ano passado, fizemos uma agenda com
audiências públicas nos Municípios da Bacia do Rio Doce e afluentes
e discutimos um projeto chamado Rio Doce Limpo. O objetivo é o
saneamento não somente do Rio Doce, mas também de todos os
seus afluentes. Queremos a retirada do esgoto por meio de
tratamentos ao longo da bacia.

Essas audiências ensejaram um grande encontro entre Prefeitos,
lideranças ambientalistas e gestores municipais, por intermédio de
Secretários e de Secretárias. No final do ano, estavam alocados no
Orçamento do Estado recursos no valor de R$4.000.000,00, o que se
deu por meio da Secretaria de Planejamento, da Sedru e dos órgãos
que compõem a Cipe, para contribuir com os Municípios na
elaboração de projetos que pudessem recuperar a Bacia do Rio Doce,
especialmente no que se refere ao saneamento e à retirada do
esgoto. A Cipe trabalhou, realizou essas iniciativas com uma equipe
de técnicos desta Casa e com os parlamentares, em uma soma de
esforços entre o governo federal e o de Minas Gerais.

Estamos aqui para reivindicar a participação da Cipe na discussão e
na elaboração desse plano, porque a Bacia Hidrográfica do Rio Doce
já conta com o comitê de bacias, denominado CBH-Doce. Além disso,
todos os comitês dos rios afluentes estão organizados e encontram-se
em funcionamento. O plano e a agência de bacia já estão sendo
discutidos. A Cipe participará do fórum das águas a ser realizado
nesta Assembléia, bem como do fórum das águas que será realizado
no final do mês, em Ipatinga. Então, por que a Assembléia não poderá
participar da discussão do plano de recuperação da bacia?

O Deputado Padre João (em aparte) - Nobre companheira Deputada
Elisa Costa, três razões levam-me a fazer este aparte. Em primeiro
lugar, saúdo V. Exa. pelo seu aniversário. Desejo-lhe vida longa e
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saúde, a fim de que continue a serviço do povo mineiro nesta Casa.
Aproveitando a presença do Deputado José Henrique, Presidente da

Cipe, manifesto meu interesse em participar do processo, uma vez
que sou votado em dezenas de Municípios situados próximos às
nascentes do Rio Doce, sobretudo do Rio Piranga. Vários Vereadores,
entre eles Wanderlei Kuruzu, de Ouro Preto, também desejam levar
esse trabalho à frente. Manifesto meu interesse de participar dessa
Comissão. Para tanto, formalizarei minha solicitação ao Deputados
José Henrique, Presidente da Comissão, e ao Deputado Alberto Pinto
Coelho, Presidente desta Casa.

Por último, ressalto a oportunidade de trabalharmos com esse tema.
A Campanha da Fraternidade, mais uma vez, está discutindo a
questão ambiental. Cada um de nós pode fazer algo. Embora o tema
se volte para a Amazônia, de modo geral, se oferecermos às pessoas
qualidade de vida e trabalho, se houver uma relação econômica
sustentável, homens e mulheres poderão permanecer em seus
lugares, ou seja, não se sentirão obrigados a migrar para outras áreas
menos povoadas, onde poderão realizar o desmatamento. Somos
responsáveis pela revitalização das nascentes e pela vitalidade dos
rios. Dessa forma, certamente daremos qualidade de vida às pessoas
que se encontram nessas áreas, sobretudo nas próximas ao Rio
Doce.

Parabéns, Deputada! Assumo o compromisso de integrar a
Comissão. Espero ser acolhido por vocês. Obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Agradeço ao Deputado Padre João a
intervenção. É grande a minha alegria diante dessa proposta. No
entanto, sinto uma satisfação ainda maior em cumprimentá-lo pelo seu
aniversário. Somos piscianos e fazemos aniversário no mesmo dia, ou
seja, hoje, 28 de fevereiro. Portanto, em nome de toda a população de
Minas, deixo um abraço ao querido companheiro Padre João, que faz
um belíssimo trabalho nas áreas ambiental, da agricultura familiar e da
segurança alimentar. O seu trabalho é reconhecido pelos mineiros,
especialmente por nós, do PT, que acompanhamos de perto sua
atuação.

Parabéns não somente pelo aniversário, mas também pelo
belíssimo trabalho parlamentar que exerce na Casa!
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Concedo aparte ao Deputado José Henrique, que tem realizado,
com grande empenho, trabalho à frente da Presidência da Cipe Rio
Doce.

O Deputado José Henrique (em aparte) - Obrigado pelo aparte,
Deputada Elisa Costa.

Também ficamos felizes com o Deputado Padre João, que declarou
intenção de participar da Cipe Rio Doce, comissão interestadual de
estudo ambiental da bacia hidrográfica do Rio Doce.

O meio ambiente é um tema muito atual. Fala-se muito sobre as
alterações climáticas, que, a cada dia, são debatidas intensamente. O
clima nem é mais uma questão política; é uma questão à qual todo ser
humano que vive na Terra deve estar bem atento. Os governantes e
os políticos já podem tomar iniciativas relativamente às questões
climáticas, como o CO2 e o efeito estufa.

O tema que V. Exa. trouxe neste início da legislatura foi muito bom.
Reinstalaremos a Cipe Rio Doce. Hoje conversei com o Deputado
Paulo Foletto, do Espírito Santo, cuja Assembléia também se está
organizando.

V. Exa. trouxe a notícia de que o “Minas Gerais” e o “Estado de
Minas” falam da reunião do Governador Aécio Neves com o governo
do Espírito Santo e com os Secretários de Meio Ambiente, que
trataram da revitalização do Rio Doce.

É muito importante o Executivo, por meio do Governador Aécio
Neves, criar um grupo de trabalho para estudar a revitalização do Rio
Doce. A Assembléia Legislativa, há muito tempo, por intermédio da
Cipe Rio Doce, já vem discutindo essa revitalização apresentando
propostas e projetos, como o Rio Doce Limpo.

Várias vezes, estivemos no Ministério do Meio Ambiente e
realizamos inúmeras audiências públicas convocando as lideranças
municipais a participar e a se conscientizar das ações para a
recuperação do Rio Doce. É importante que a Cipe retorne aos seus
trabalhos.

Esperamos que os parlamentares também acompanhem esse
processo junto aos governos estaduais de Minas e do Espírito Santo.
Como parlamentar, temos interesse na questão, portanto, queremos
contribuir com o nosso trabalho para a Cipe Rio Doce. Parabenizo-a,
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mais uma vez, Deputada, pelo tema “Rio Doce Limpo” e pela
revitalização do Rio Doce. Muito obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado José Henrique. Fruto
desse trabalho da Cipe, muitos Municípios, além de elaborar projetos
de recuperação de nascentes, de matas ciliares e de matas de topo
de morro, têm feito projetos de ETEs com objetivo de sanear os
nossos rios, garantir qualidade e quantidade de água suficiente para
termos, não somente no presente, mas também no futuro, um
ambiente saudável e água de qualidade para todos.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Deputada Elisa Costa,
gostaria de parabenizá-la pelo seu aniversário. Espero que o divino
Espírito Santo a ilumine cada vez mais na trajetória de servir o povo
de Minas Gerais. V. Exa. tem prestado inúmeros e bons serviços a
esta Casa e a todos nós, que aprendemos a admirá-la e respeitá-la.
Desejamos muito êxito e sucesso na sua vida.

Ao meu querido amigo Padre João, parabéns pelo aniversário. A
entrada de V. Exa. na Cipe Rio Doce irá torná-la abençoada.

Participei da Comissão de Agricultura e tive uma convivência
extremamente proveitosa com o Deputado Padre João. Que Deus
abençoe a caminhada do Deputado Padre João, que demonstrou
eficiência e eficácia em seu trabalho em defesa do povo de nosso
Estado. Não poderia sair sem antes parabenizar a Deputada Elisa
Costa e o Deputado Padre João pelo seu aniversário, desejando-lhes
muitos anos de vida e bastante êxito.

A Deputada Elisa Costa - Deputado Doutor Viana, agradeço-lhe as
palavras. Fico feliz pelo respeito que conquistamos na Assembléia,
pelo seu trabalho e por sua dignidade.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, parabenizamos a Deputada Elisa Costa e
o Deputado Padre João, símbolos da aguerrida Bancada do PT,
Deputados extremamente éticos e comprometidos com o
desenvolvimento social, com a luta dos trabalhadores e das
comunidades de Minas Gerais. Desejamos-lhes muita energia, muita
luz, muita paz, muita determinação e muita saúde para continuarem o
belíssimo trabalho que vêm desenvolvendo. Esperamos que esse
trabalho de revitalização da bacia do Rio Doce nos ajude a discutir a
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revitalização da bacia do Rio São Francisco.
Conheço razoavelmente a realidade do Rio Doce e ainda mais a

realidade da bacia do São Francisco por conviver mais lá. Sou do
Noroeste de Minas, região que possui dois grandes contribuintes do
Rio São Francisco: o Rio Paracatu, que é o maior tributário do São
Francisco, e o Rio Urucuia, que, salvo engano é o terceiro, depois do
das Velhas.

Toda vez que discutimos a revitalização do São Francisco, a tônica
acaba desviando para a discussão da transposição. Entendo que as
duas coisas estão intimamente relacionadas, mas a revitalização é
inquestionável. Temos de discutir não só o Rio Doce, como também o
Rio São Francisco e todos os mananciais de Minas Gerais.
Felizmente, estamos num Estado que é a caixa d’água do Brasil e
precisa continuar sendo.

O Rio São Francisco sai de Minas com quase 80% das suas águas,
e, se não fizermos um trabalho sério em todas as bacias de Minas
Gerais, ficarão prejudicados não só o povo mineiro, mas também
nossos conterrâneos e cidadãos brasileiros que usufruem das águas
de Minas.

Portanto, quero participar dessa discussão como membro da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Conheço algumas
comunidades do Rio Doce, onde tive uma votação expressiva, pelo
tamanho da comunidade e pelo convívio que tive, no Município de
Itueta, com uma comunidade de muitos pequenos agricultores que
têm enfrentado grandes dificuldades. Portanto, queremos agregar-nos
a essa discussão, a esse trabalho. Espero poder dar nossa
contribuição na Comissão.

Hoje conversei com o Deputado Durval Ângelo sobre o assassinato
de um agricultor no Município de Guaraciama, da Comarca de
Bocaiúva, no Norte de Minas. Registro nossa preocupação porque
está envolvido o sistema de fiscalização da empresa V&M Florestal. É
uma luta constante das comunidades organizadas daquela região, dos
geraizeiros, principalmente por meio do Centro de Agricultura
Alternativo Norte de Minas - CAA -, que tem feito uma gestão muito
grande com diversos órgãos para que seja de fato apurado esse
crime. Que seja um símbolo da resistência da luta do povo norte-
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mineiro em relação ao avanço dos eucaliptos naquela região, que tem
trazido tantos problemas para diversas comunidades.

Parabéns, Deputada Elisa Costa, pelo seu aniversário. Que Deus a
abençoe para que V. Exa. continue firme. Obrigado.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Minha querida Deputada
Elisa Costa, nossa líder na Casa, também gostaria de felicitá-la pelo
seu aniversário.

É uma feliz coincidência a senhora e o Deputado Padre João
aniversariarem no mesmo dia. Eu, que sou oriundo do Vale do Rio
Doce, não faço aniversário no dia 28, mas no dia 29 de fevereiro.
Aliás, sou o Deputado mais novo desta Casa, pois ainda não
completei 10 anos de idade, considerando a singularidade da data.

A Comissão Interestadual Parlamentar - CIP -, que envolve Minas
Gerais e o Espírito Santo, é de fundamental importância para a nossa
região. Sou filho de Virgolândia e posso afirmar que o nosso
desenvolvimento depende do Rio Doce, que é a vida daquele Vale. A
sua preservação é fundamental.

A nossa região está muito bem representada por essa CIP, na
pessoa de V. Exa., que tão bem representa a região, e na pessoa do
nobre Deputado José Henrique, que também nutre um profundo
respeito pela região e pelo qual todos têm uma profunda
consideração.

Gostaria de cumprimentar V. Exa. e dizer que este Deputado,
mesmo não fazendo parte da Comissão, está a serviço de V. Exas.
para levar o desenvolvimento àquela região, com a preservação
daquela fonte de vida, que é o nosso querido Rio Doce. Muito
obrigado pelo aparte.

A Deputada Elisa Costa - Muito obrigada, Deputado Carlin Moura.
Para terminar essa primeira parte em relação à questão da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce, registro a importância de agregarmos um
conjunto de Deputados estaduais que queiram trabalhar não somente
na recuperação do Rio Doce, mas também na do Rio São Francisco,
compondo uma bancada ambientalista em prol da recuperação, do
cuidado, da revitalização e dos planos para esses rios, já que os
planos é que vão definir os orçamentos para a recuperação das
bacias a cada ano, no Estado de Minas Gerais.
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Para finalizar a nossa exposição, o outro tema que gostaria de
chamar a atenção foi hoje objeto de um decreto de regulamentação
assinado pelo Governador. Aliás, no ano passado, apresentamos uma
emenda a esse respeito e gostaríamos de trazê-la à tona agora, em
forma de projeto de lei.

Trata-se de uma discussão que os servidores públicos estaduais de
Minas têm feito ao longo dos anos sobre uma injustiça em relação a
uma grande parte desses servidores.

O que hoje foi regulamentado dispõe sobre a concessão de vale-
alimentação e vale-transporte para servidores públicos estaduais.
Fomos verificar e, para a nossa surpresa, esse projeto não se estende
a todo o Estado de Minas Gerais, mas apenas a alguns Municípios.
Então percebemos essa injustiça no ano passado, por solicitação dos
servidores. Apresentamos uma emenda a um projeto do Governador,
para que essa proposta fosse ampliada para todos os servidores. Por
que apenas alguns Municípios são contemplados, enquanto a grande
maioria fica de fora?

Mais uma vez, ficamos surpresos em relação a uma publicação,
ocorrida hoje, dia 28, de um novo decreto, regulamentando o vale-
transporte, com o mesmo problema anterior: apenas alguns
Municípios de Minas estão contemplando os seus servidores, ficando
a maioria dos Municípios de fora desse direito garantido em Minas
Gerais.

Faço esse registro porque realizamos uma audiência pública no ano
passado, com a presença do então Secretário de Planejamento
Antônio Anastasia, que afirmou que procuraria acertar essa injustiça.
Todavia, o que novamente vemos hoje em relação a essa
regulamentação é que a concessão só está valendo para algumas
cidades de Minas Gerais. Por isso, estamos apresentando um projeto
de lei para que, de fato, haja uma mesma consideração em relação a
todos os servidores públicos de todos os Municípios de Minas Gerais,
quer seja na área da saúde, quer seja na área da educação.

Também queremos uma explicação da Secretaria de Planejamento,
porque apenas alguns servidores desses Municípios recebem os
benefícios; a grande maioria está ficando de fora. Ainda não
conseguimos compreender essa situação. Por mais que tenhamos
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solicitado informações, elas não chegaram devidamente até nós. Por
essa razão, refazemos essa solicitação à Secretaria de Planejamento,
ao governo de Minas, para que esse critério, que para nós é injusto,
seja revisto e todos os servidores sejam beneficiados com a
concessão do vale-alimentação e do vale-transporte. É claro que
haverá opção, mas o vale-alimentação deve ser estendido a todos.
Portanto deixamos registrada aqui essa reivindicação.

Estamos apresentando um projeto de lei e, oportunamente, será
apresentada emenda a algum projeto do Executivo para que essa
injustiça seja reparada e todos tenham seus direitos garantidos.

Agradeço ao Deputado José Henrique, que preside a reunião neste
momento, e a todos os Deputados que também se manifestaram aqui.
Que de fato as nossas bacias tenham recursos e planos definidos e a
Assembléia Legislativa não fique fora desse processo de discussão da
recuperação do São Francisco e da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.
Muito obrigada.

*- Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Presidência verifica,
de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião ordinária de amanhã, dia 1º de março, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

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

14/2/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Hely Tarqüínio, Carlos Mosconi, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente “ ad hoc”, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a
reunião e esclarece que não há ata a ser lida, por se tratar da 1ª
reunião desta Comissão. A Presidência informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente, o Vice-Presidente e programar os
trabalhos da Comissão. Prosseguindo, o Presidente distribui as
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cédulas de votação aos Deputados presentes e convida o Deputado
Doutor Rinaldo para atuar como escrutinador. A seguir, o Deputado
Hely Tarqüínio proclama os resultados, sendo eleito para Presidente o
Deputado Carlos Mosconi e para Vice-Presidente o Deputado Hely
Tarqüínio, ambos com quatro votos. O Presidente “ad hoc” dá posse
ao Deputado Carlos Mosconi como Presidente, que, por sua vez, dá
posse ao Vice-Presidente, Deputado Hely Tarqüínio. O Deputado
Carlos Mosconi agradece a escolha de seu nome como Presidente da
Comissão e, na oportunidade, sugere que o horário das reuniões
ordinárias da Comissão seja fixado às quartas-feiras, 10 horas, o que
é aceito pelos membros presentes sem restrições. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta - Ruy

Muniz - Doutor Rinaldo.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/2/2007

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fábio Avelar, Almir Paraca, Rômulo Veneroso e Sávio Souza Cruz,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Ronaldo Magalhães. Havendo número regimental, o
Presidente “ad hoc”, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião
e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e programar os trabalhos da
Comissão. O Presidente convida o Deputado Rômulo Veneroso para
atuar como escrutinador. Procedendo-se à apuração dos votos,
verifica-se a eleição, por unanimidade, do Deputado Sávio Souza Cruz
para Presidente e do Deputado Fábio Avelar para Vice-Presidente. O
Presidente “ad hoc” declara empossado como Presidente o Deputado
Sávio Souza Cruz e passa a ele a direção dos trabalhos. O Presidente
eleito agradece aos colegas a confiança nele depositada e empossa
como Vice-Presidente o Deputado Fábio Avelar. Na oportunidade, fica
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fixado para as quartas-feiras, às 10 horas, o horário das reuniões
ordinárias 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, 28 de fevereiro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Almir Paraca -

Rômulo Veneroso - Wander Borges.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/2/2007
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Getúlio Neiva, Chico Uejo, Padre João, Vanderlei Jangrossi e Gustavo
Corrêa (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos Arantes, por
indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Getúlio
Neiva, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida,
por se tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
programar os trabalhos. A seguir, determina a distribuição das cédulas
de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Chico
Uejo para atuar como escrutinador. Apurada a votação, são eleitos
para Presidente o Deputado Vanderlei Jangrossi e para Vice-
Presidente o Deputado Padre João, ambos com cinco votos. Na
condição de Presidente “ad hoc”, o Deputado Getúlio Neiva empossa
o Deputado Vanderdei Jangrossi no cargo de Presidente e passa-lhe
a direção dos trabalhos. Este, por sua vez, empossa o Vice-
Presidente, Deputado Padre João. Na oportunidade, fica fixado o
horário de funcionamento das reuniões ordinárias da Comissão às
quintas-feiras, às 10 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de março de 2007.
Vanderley Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Getúlio

Neiva - Chico Uejo.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/2/2007
Às 15h16min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Hely Tarqüínio, Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Gil Pereira,
Gilberto Abramo e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”,
Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e comunica que
não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente e a programar os trabalhos da Comissão. A seguir,
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Gil Pereira para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e para Vice-Presidente o Deputado
Gilberto Abramo, ambos com seis votos. Na condição de Presidente
“ad hoc”, o Deputado Hely Tarqüínio convida a tomar assento à mesa
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e o empossa no cargo de Presidente.
Este, por sua vez, empossa o Vice-Presidente, Deputado Gilberto
Abramo. Na oportunidade, fica fixado o horário de funcionamento das
reuniões ordinárias para as terças-feiras, às 10 horas. 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.
Dalmo Ribeiro Silva,  Presidente - Gilberto Abramo - Sebastião

Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
Nº 17.593, EM 14/2/2007

Às 15h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Fábio Avelar, Gilberto Abramo e Djalma Diniz (substituindo este ao
Deputado João Leite, por indicação da Liderança do BSD), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente
“ad hoc”, Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e informa
que não há ata a ser lida por ser a primeira reunião da Comissão. A
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Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente da Comissão e designar o relator da matéria. O
Presidente convida o Deputado Djalma Diniz para atuar como
escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitos para Presidente
o Deputado Fábio Avelar e para Vice-Presidente o Deputado Gilberto
Abramo, ambos por unanimidade. O Deputado Fábio Avelar empossa
o Deputado Gilberto Abramo como Vice-Presidente e passa a ele a
direção dos trabalhos. O Vice-Presidente empossa o Deputado Fábio
Avelar e retorna a ele a Presidência da reunião. Na oportunidade, o
Presidente deisigna como relator da matéria o Deputado Gilberto
Abramo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a reunião extraordinária, a ser marcada posteriormente, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2007.
Fábio Avelar, Presidente - João Leite - André Quintão.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/2/2007
Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Ronaldo Magalhães, Wander
Borges, Weliton Prado e Eros Biondini (substituindo este ao Deputado
Neider Moreira, por indicação da Liderança do Bloco Social
Democrata), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Ronaldo Magalhães,
declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se
tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
programar os trabalhos da Comissão. A seguir, determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e
convida a Deputada Cecília Ferramenta para atuar como
escrutinadora. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o
Deputado Weliton Prado e para Vice-Presidente o Deputado Ronaldo
Magalhães, ambos com cinco votos. Na condição de Presidente “ad
hoc”, o Deputado Ronaldo Magalhães convida para tomar assento à
mesa o Deputado Weliton Prado e o empossa no cargo de Presidente.
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Este, por sua vez, empossa o Vice-Presidente, Deputado Ronaldo
Magalhães. Na oportunidade, fica fixado o horário das reuniões
ordinárias para as quartas-feiras, às 16h30min. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Cecília

Ferramenta - Wander Borges - Eros Biondini.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/2/2007
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Elisa Costa e Rosângela Reis e os Deputados Walter Tosta e
Domingos Sávio (substituindo este ao Deputado Zezé Perrella, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada Elisa
Costa, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida
por se tratar da primeira reunião da Comissão, a qual se destina a
eleger Presidente e Vice-Presidente e a designar relator. Em seguida,
a Presidência determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Domingos Sávio para
atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitas para
Presidente a Deputada Rosângela Reis e para Vice-Presidente a
Deputada Elisa Costa, ambas com quatro votos. Na condição de
Presidente “ad hoc”, a Deputada Elisa Costa convida a tomar assento
à mesa a Deputada Rosângela Reis e a empossa no cargo de
Presidente. Esta, por sua vez, agradece a escolha de seu nome para
presidir a Comissão e empossa a Deputada Elisa Costa no cargo de
Vice-Presidente. Na oportunidade, fica fixado o horário das reuniões
ordinárias para as quartas-feiras, às 15h30min. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Elisa Costa - Domingos Sávio.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/2/2007
Às 9h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Antônio Júlio e Sebastião Helvécio, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Helvécio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar proposições
da Comissão e comunica o recebimento de correspondência do Sr.
Fernando Rodrigues de Barros, Presidente da Associação dos
Fabricantes de Refrigerantes do Brasil, publicada no Diário do
Legislativo em 6/1/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Délio Malheiros
(3), em que solicita a realização de audiência pública desta Comissão
para debater o projeto de lei de sua autoria que institui o Estatuto do
Cinéfilo; em que solicita a realização de audiência pública desta
Comissão para debater o valor cobrado pela Caixa Econômica
Federal para avaliação dos imóveis que serão objeto de negociação
com os mutuários; e em que solicita a realização de audiência pública
desta Comissão para discutir alteração na forma de cobrança do
serviço de telefonia fixa por meio da alteração do sistema, de pulsos
para minutos; do Deputado Antônio Júlio (2), em que solicita a
realização de reunião desta Comissão para debater a não-
implementação do parcelamento das multas de trânsito previsto na
art. 17 da Lei nº 15.956, de 29/12/2005, com a presença do Secretário
de Fazenda e do Diretor-Geral do Detran-MG; e em que solicita a
realização de audiência pública desta Comissão para discutir a falta
de regulamentação, pelo Poder Executivo, da Lei nº 13.515, de
7/4/2000 - Código de Defesa do Contribuinte. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 1º de março de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Carlos Pimenta - Célio

Moreira.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO OUVIDOR-
GERAL ADJUNTO DO ESTADO, NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA, DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/2/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Durval Ângelo, Sebastião Costa e Antônio Júlio,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Sávio Souza Cruz, Gilberto Abramo, Leonardo Moreira e
Vanderlei Miranda. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião
se destina a argüir o Sr. Agílio Monteiro Filho, indicado para Ouvidor-Geral
Adjunto do Estado, e, se possivel, apreciar o parecer. A Presidência registra
a presença do Sr. Agílio Monteiro Filho, a quem concede a palavra, para
explanação sobre os aspectos que julgar importantes de seu currículo. Em
seguida, inicia-se a argüição do indicado, conforme consta nas notas
taquigráficas. Logo após, o Presidente agradece a presença do Sr.
Agílio Monteiro Filho e suspende a reunião. Reabertos os trabalhos, é
aprovado o parecer que conclui pela aprovação da indicação contida
na Mensagem nº 1/2007 (relator: Deputado Gustavo Valadares). Logo
após, o Presidente suspende a reunião, para elaboração da ata.
Reabertos os trabalhos, é dispensada a leitura da ata, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, ela é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Antônio Júlio - Durval Ângelo -

Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Wander Borges

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº 3/2007 - Projetos
de Lei nºs 141 a 161/2007 - Requerimentos da Deputada Elisa Costa
e do Deputado André Quintão e dos Deputados Durval Ângelo, Paulo
Guedes, Vanderlei Jangrossi e outros, André Quintão, Doutor Viana e
Doutor Rinaldo, Vanderlei Miranda (2), Gustavo Corrêa (13) e
Leonardo Moreira (28) - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Elmiro Nascimento e Tiago Ulisses - Questão de ordem -
Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Délio Malheiros, Gustavo Valadares e Sargento Rodrigues e da
Deputada Rosângela Reis - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Despacho de Requerimentos: Requerimentos
dos Deputados Gustavo Corrêa (13) e Leonardo Moreira (28);
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Vanderlei Miranda (2); aprovação - Requerimento da
Deputada Elisa Costa;  deferimento;  discurso da Deputada Elisa
Costa - Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca -  Ana  Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro
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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 - 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.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h13min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3/2007
Revoga o parágrafo único e acrescenta parágrafos ao art. 38 da

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

do Estado.
Art. 2º - Acrescente-se ao art. 38 da Constituição do Estado 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
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física o efetivo exercício de funções de policial civil.
§ 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) aos trinta anos de contribuição, desde que conte, pelo menos,
vinte anos de exercício em cargo de natureza policial, se homem;

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

§ 3º - O servidor policial aposentado terá direito à integralidade dos
vencimentos e à paridade.”.

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

Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Sargento Rodrigues - Agostinho Patrús Filho - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito
Alves - Dinis Pinheiro - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini -  Fábio Avelar -  Gil Pereira - Gláucia Brandão - Inácio
Franco - Juninho Araújo - Luiz Tadeu Leite - Neider Moreira - Rômulo
Veneroso - Sebastião Costa -  Sebastião  Helvécio - Vanderlei
Miranda - Wander Borges.

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.
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
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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
20/1998, que alterou a redação do § 4º do art. 40 da Constituição
Federal, inserindo-se 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 47/2005, novamente, alterou o § 4º do
art. 40 da Constituição da República e retirou a expressão
“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 20/98, a
Emenda à Constituição nº 47/2005 não a represtinou, de modo que há
necessidade de edição de novas normas, até mesmo 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,
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atualmente sem amparo na legislação infraconstitucional, fato
relevante para a tranqüilidade da classe policial.

PROJETO DE LEI Nº 141/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 123/2003)

Declara de utilidade pública a Fundação Assistencial e Educacional
José Ruffo Bernardes, com sede no Município de Ouro Fino.

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

e Educacional José Ruffo Bernardes, com sede no Município de Ouro
Fino.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Fundação Assistencial e Educacional José Ruffo

Bernardes, de Ouro Fino, fundada em maio de 1994, é uma sociedade
civil de caráter filantrópico. Tem como objetivo precípuo elaborar
programas de atividades que ocupem o tempo do menor, fora do seu
horário regular de aulas.

Ademais, a entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei,
pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 142/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 127/2003)

Altera o art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e dá
outras providências.

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

1975, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea:
“Art. 12 - ..................................
I - .............................................
b.6 - farinha de trigo com aditivo de farinha de mandioca refinada ou

de farinha de raspa de mandioca ou de fécula de mandioca, na forma
e condições previstas em regulamento;”.
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Art. 2º - O Estado, nos seus processos de aquisição de farinha de
trigo, dará preferência à aquisição de farinha de trigo com aditivo de
farinha de mandioca refinada ou de farinha de raspa de mandioca ou
de fécula de mandioca.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A pluralidade de nomes pelos quais é designada -

aipim, maniva, maniveira, macaxeira, pão-de-pobre - é um indicador
da importância da mandioca na alimentação do brasileiro. Sua
inegável importância cultural e econômica na história do povo
brasileiro sugere a criação de políticas públicas para valorizar esse
cultivar, os produtos que dele se originam e os cidadãos que se
dedicam à sua perpetuação.

Em particular, o Estado de Minas Gerais é produtor e consumidor de
derivados da mandioca, sendo parte de sua tradição culinária a
utilização intensa das raízes “in natura” e processada.

Sendo de competência do Estado legislar concorrentemente com a
União quanto a matérias relativas a produção e consumo, a
proposição em questão favorece a utilização dos produtos da
mandioca e, por conseqüência, sua produção.

A farinha de trigo obteve lugar às mesas brasileira e mineira em
virtude da importação de hábitos europeus, a princípio perpetuados
pelos portugueses e depois impostos pelas grandes economias
exportadoras. Sua utilização maciça tomou espaços antes ocupados
por produtos tradicionais do Brasil, promovendo perda sistemática de
divisas e redução do potencial de mercado da mandioca, por exemplo.

A adição de farinha de mandioca refinada, de farinha de raspa de
mandioca ou de fécula de mandioca à farinha de trigo já foi testada
em diversos produtos pela EMBRAPA, que demonstrou, pela
aceitação do público consumidor, sua viabilidade. Os estudos feitos
pela EMBRAPA sugerem a adição de até 20% de produtos da
mandioca à farinha de trigo.

A redução da alíquota de ICMS sobre esse produto composto é uma
contribuição concreta do Estado para resgatar traços da cultura de
Minas Gerais, ao mesmo tempo que reduz a dependência de
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importação de trigo e estimula a produção mineira de mandioca, o que
se refletirá positivamente na renda do produtor rural. Tornada
consistente no mercado varejista a oferta de farinha de trigo com
aditivo de mandioca, essa mistura será atraente por seu custo,
abrindo novos mercados para a agroindústria mineira.

Peço, portanto, o apoio desta Casa à presente iniciativa.
- 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 143/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 194/2003)

Declara de utilidade pública o Museu de Arte Sacra da Paróquia de
São Francisco de Paula de Ouro Fino, com sede no Município de
Ouro Fino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Museu de Arte Sacra

da Paróquia de São Francisco de Paula de Ouro Fino, com sede no
Município de Ouro Fino.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Museu de Arte Sacra da Paróquia de São Francisco

de Paula de Ouro Fino, fundado em abril de 1999, em Ouro Fino, é
sociedade civil de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, que tem
como objetivo precípuo incentivar a participação da comunidade ouro-
finense nas atividades da instituição, estimulando e orientando sua
mobilização para a divulgação do acervo do Museu, a sua
conservação e ampliação, o intercâmbio e a realização de projetos
culturais relacionados às suas atividades.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos
por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto à 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 144/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.733/2004)
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Torna obrigatória a instalação de placas em braile contendo a
relação das linhas de ônibus e seus itinerários nos terminais
rodoviários do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os terminais rodoviários do Estado ficam obrigados a

instalar placas em braile contendo a relação das linhas de ônibus e
seus itinerários para o atendimento dos portadores de deficiência
visual.

Art. 2º - O poder executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva.
Justificação: Este projeto visa obrigar os terminais rodoviários do

Estado a instalar placas em braile contendo as linhas de ônibus e
seus itinerários para o atendimento dos portadores de deficiência
visual.

Trata-se de medida necessária, uma vez que os deficientes visuais,
usuários dos serviços de transporte de passageiros disponibilizados
nos terminais rodoviários do Estado, teriam sanadas suas dificuldades
de informação e, conseqüentemente, de locomoção.

A instalação de tais placas em braile possibilitaria aos deficientes
visuais a autonomia necessária no dia-a-dia, pois poderiam exercer,
na sua plenitude, o direito constitucional de ir e vir, consagrado na
Constituição da República, em seu art. 5º, inciso XV.

Para eliminar a discriminação contra a população com deficiência
visual, protegê-la e integrá-la socialmente, em obediência ao preceito
constitucional da competência legislativa concorrente, disposto no art.
24, inciso XIV, da nossa Carta Magna, solicitamos aos nobres pares a
aprovação do projeto.

- 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 145/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.828/2004)

Declara de utilidade pública o Grupo MUPE – Mocidade Unida pelo
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Evangelho, com sede no Município de Poço Fundo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo MUPE -

Mocidade Unida pelo Evangelho, com sede no Município de Poço
Fundo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: O Grupo MUPE - Mocidade Unida pelo Evangelho,

fundado em maio de 1979, no Município de Poço Fundo, é sociedade
civil sem fins lucrativos, de caráter eminentemente cultural,
educacional e religioso, que objetiva congregar órgãos e pessoas
interessadas, estimulando iniciativas que melhorem as condições
sócio-econômicas da comunidade em geral e executando programas
para o seu desenvolvimento.

Trata-se, pois, de entidade que contribui sobremaneira para o
desenvolvimento da comunidade local, sendo seu representante
legítimo perante os órgãos públicos.

Ademais, a referida associação cumpre todos os requisitos exigidos
por lei, pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

- 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 146/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.871/2004)

Dá denominação ao anfiteatro da Escola Estadual Sebastião Pereira
Machado, localizada no Município de Piranguinho.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Passa a denominar-se Professor Sílvio Benedito Noronha o

prédio do anfiteatro da Escola Estadual Sebastião Pereira Machado,
localizada no Município de Piranguinho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A proposta de se denominar o prédio do anfiteatro da

Escola Estadual Sebastião Pereira Machado de Professor Sílvio
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Benedito Noronha atende aos anseios não só de seu corpo docente e
discente como também da comunidade do Município de Piranguinho.
A razão dessa iniciativa torna-se evidente ao se tomar conhecimento
da história de tão ilustre figura que se pretende homenagear, o
saudoso Professor Sílvio Benedito Noronha, que tanto contribuiu para
a educação em Piranguinho.

Sílvio Benedito Noronha nasceu em 26/10/45, na cidade de
Brasópolis, filho de Agenor Braz de Noronha e de D. Maria José
Carvalho Noronha.

Deu início aos estudos em 1953, na E. E. Presidente Wenceslau e,
posteriormente, em 1956, foi residir no Seminário Diocesano de Pouso
Alegre como seminarista. Desistindo da sua caminhada para o
sacerdócio em 1959, voltou para Brasópolis e na E. E. Presidente
Wenceslau terminou o curso ginasial, iniciou o científico e o concluiu
em 1963.

Prestou o serviço militar no 4º Batalhão de Engenharia e Combate,
em Itajubá, onde foi promovido a Cabo. Deu baixa como Terceiro
Sargento da Reserva.

Iniciou sua carreira política pelo PFL e, como Vereador mais votado,
em 1971, assumiu o cargo de Presidente da Câmara, cargo que
ocupou até janeiro de 1973.

Formado em Filosofia e em Letras pela Fundação de Ensino e
Pesquisa de Itajubá e em Inspeção Escolar, conclui pós-graduação
em Didática-Fundamentos Teóricos da Prática Pedagógica, na
Faculdade de Educação São Luiz.

Em Brasópolis foi professor de Educação Física, Português,
Ciências e Educação Artística na E. E. Presidente Wenceslau, de
1967 até 1984. Atuou também como professor de Português e
Educação Física na Escola Técnica de Comércio, no Curso Técnico
em Contabilidade, de 1973 a 1975.

Em Piranguinho, de 1974 a 1976, foi professor na E. E. Sebastião
Pereira Machado. De 1984 a 1991, o Professor Sílvio Benedito
Noronha atuou como Professor e Diretor na Escola Municipal de 2º
Grau e em 1985, como coordenador do órgão municipal de educação
do município.

Paralelamente, em 1990, assumiu o cargo de Inspetor Escolar na
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Superintendência Regional de Ensino de Itajubá, cargo que ocupou
até sua aposentadoria, em 1998.

Como Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura de
Piranguinho trabalhou no período de 1999 a 2000.

O Professor Sílvio Benedito Noronha era homem humilde, simples,
trabalhador, culto, inteligente, carismático, líder, conhecedor da
educação mineira e, acima de tudo, um personagem
maravilhosamente curioso. Marcou-se pela dignidade e principalmente
pela sua capacidade de trabalhar sempre com os olhos voltados para
o ensino público.

Veio a falecer em 3/6/2002, deixando uma caminhada repleta de
exemplos e saudade, tendo sua história marcada como lição em
nossas lembranças para sempre com olhos voltados para o ensino
público.

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta
nossa proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 147/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.872/2004)

Dá denominação ao Anexo I da Escola Estadual Sebastião Pereira
Machado, localizada no Município de Piranguinho.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Passa a denominar-se Professor João José dos Reis o

prédio do Anexo I da Escola Estadual Sebastião Pereira Machado,
localizada no Município de Piranguinho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A proposta de se denominar o prédio do Anexo I da

Escola Estadual Sebastião Pereira Machado de Professor João José
dos Reis atende aos anseios não só de seus corpos docente e
discente, como também da comunidade do Município de Piranguinho.
A razão dessa vontade se torna evidente, ao se tomar conhecimento
da história de tão ilustre figura que se pretende homenagear, o
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saudoso Professor João José dos Reis, que tanto contribuiu para a
educação em Piranguinho.

Natural de Luminosa, Distrito de Brasópolis, nasceu no dia 24/1/39,
filho de José Braz dos Reis e D. Maria José Ribeiro, sendo batizado
no dia 12/2/39, na cidade de Brasópolis.

Passou a infância no meio rural, vivenciando as dificuldades e as
alegrias que a vida do campo oferece. Desde cedo, arcou com a
responsabilidade de auxiliar seu pai na formação de seus irmãos.

Fez seus primeiros estudos no seminário de Lavrinhas, SP.
Da união com Santa Ana Fernandes dos Reis, no Município de

Piranguinho, nasceram 19 filhos. Com dificuldades para criá-los, a
pesca foi para João José dos Reis um meio de vida durante
aproximadamente seis anos, de onde tirava o sustento familiar.

A vontade de aprender, de vencer e de ajudar o próximo era muito
grande. Sua casa estava sempre de portas abertas a todos aqueles
que o procuravam, quer por abrigo, quer por comida. A solidariedade
foi um traço marcante na vida deste piranguinhense de coração.

Em 1964, foi apresentado ao Sr. Geraldo Félix da Mota, Prefeito à
época. Assim, no dia 25 de maio João José dos Reis foi nomeado
para o cargo de porteiro contínuo, substituindo, no mesmo ano, o
Secretário-Contador.

Pelo Decreto nº 3/65 foi promovido por conveniência do serviço e
por merecimento para o cargo de Secretário-Contador da Prefeitura
Municipal de Piranguinho, tornando-se pessoa de confiança do
Prefeito Municipal.

Iniciada estava a fase de conquistas para sua formação intelectual,
de conhecimentos, de cursos de treinamento pela exigência de novos
cargos e pelo município.

Em 1968, concluiu o curso secundário no Colégio Estadual João
XXIII, em Itajubá. Ainda nesse mesmo ano participou do curso da
Confecção de Prestação de Contas, em Belo Horizonte.

Em 1969 foi designado para encarregado dos serviços de água e
esgoto e, em 1970, foi transferido para exercer as funções de Inspetor
Escolar Rural, vindo a participar, na Capital mineira, já em 1971, do 1º
Curso de Treinamento da Coordenação Estadual do MOBRAL.

Pela influência dos cargos já exercidos e pelo conhecimento
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adquirido, inscreve-se e conclui o curso de Contabilidade no Colégio
Comercial de Brasópolis, em 1972.

A religiosidade sempre acompanhou esse mineiro, já que atuava
fortemente nos movimentos da Igreja, tendo pertencido à
Congregação Mariana e à Liga Católica Jesus, Maria, José,
participando de cursilhos, romarias à Aparecida do Norte e de
encontros nas cidades vizinhas representando a comunidade
piranguinhense.

Mantendo a sede pelo conhecimento, presta o vestibular para o
curso de Ciências e Matemática na Faculdade de Ciências e Letras de
Itajubá.

Já na rede estadual de ensino, atuou como Professor na Escola
Estadual Sebastião Pereira Machado.

Em 1976, recebe das mãos do Presidente da Junta Eleitoral à época
o diploma de Vice-Prefeito Municipal de Piranguinho, pela ARENA.

Foi integrante da Comissão Municipal de Alfabetização e do
Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL - no período de
1977 a 1978.

Em 1983, tem sua carreira coroada com o diploma de Prefeito
Municipal, posição que veio a ocupar novamente em 1992, exercendo
o cargo até 1995, quando faleceu.

Além das atividades intelectuais, culturais, religiosas e políticas,
João José dos Reis dedicou-se ao serviço social, à promoção humana
e a obras de assistência ao idoso, sendo Presidente da Casa Padre
Quinzinho, do Rotary Club, e Chefe de serviço do Órgão Municipal de
Educação.

Seu falecimento deixou a sociedade piranguinhense de luto. A
população e os amigos da região sul-mineira muito choraram a morte
de João José dos Reis, trabalhador, sonhador, professor, escultor,
poeta, político, amigo pescador, irmão, pai e avô dedicado e amado,
deixando homenagens de amor, saudades e gratidão.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta
nossa proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 148/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.873/2004)

Dá denominação ao Anexo II da Escola Estadual Sebastião Pereira
Machado, localizada no Município de Piranguinho.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Passa a denominar-se Professor Antônio Carlos de

Carvalho, o prédio do Anexo II da Escola Estadual Sebastião Pereira
Machado, localizada no Município de Piranguinho.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A proposta de se denominar o prédio do Anexo II da

Escola Estadual Sebastião Pereira Machado de Professor Antônio
Carlos de Carvalho atende aos anseios não só de seus corpos
docente e discente, mas também da comunidade do Município de
Piranguinho. A razão dessa vontade se torna evidente, ao se tomar
conhecimento da história de tão ilustre figura que se pretende
homenagear, o saudoso Professor Antônio Carlos de Carvalho, que
tanto contribuiu para a educação em Piranguinho.

O Professor Antônio Carlos de Carvalho nasceu no dia 13/1/47, em
Piranguinho, filho de João Pinto de Carvalho e de Hilza Dias de
Carvalho, onde viveu toda a infância e adolescência, bem como
grande parte da vida adulta.

Começou seus estudos na Escolas Combinadas do Mato Dentro,
hoje Escola Estadual Hilza Dias de Carvalho. Posteriormente,
freqüentou o Seminário de Paraisópolis e, em seguida, o Instituto São
Miguel na cidade da Antônio Carlos. No Colégio de Brasópolis,
concluiu o ginasial em 1961.

Foi Presidente e Secretário do grêmio estudantil na época.
Concluindo o 2° grau em São José dos Campos, voltou  para
Piranguinho para continuar sua carreira de estudante, vindo a
diplomar-se em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, em
Pouso Alegre, no ano de 1971.

Entrou para a política municipal em 1967, sagrando-se Vereador à
Câmara Municipal de Piranguinho nos períodos de 1967 a 1970 e de
1973 a 1976, sendo Secretário no primeiro mandato e Presidente no
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segundo.
Em 1968, juntamente com o Prefeito José Onofre Ribeiro, lutou com

muito empenho para a criação do Ginásio Estadual Sebastião Pereira
Machado, sendo um dos seus criadores e fundadores.

Foi o 1° professor da Língua Portuguesa, disciplina  que dominava
com brilhantismo e que o consagrou como grande orador. Na mesma
época foi professor das Escolas Combinadas do Mato Dentro, atual
Escola Estadual Hilza Dias de Carvalho, onde contribuiu para a
formação de profissionais de destaque hoje.

Marcou passagem como advogado no contencioso do Departamento
Contábil da Tecelagem Paraíba S.A., em São José dos Campos, e se
tornou chefe do Departamento Jurídico da empresa Revista Imposto
Fiscal, em São Paulo, onde lecionou na Faculdade de Direito São
Francisco e no Colégio João Gualberto.

Foi coordenador gerencial das sucursais da Revista Imposto Fiscal
em Recife, PE, nos anos de 1976 a 1981, sendo transferido para
Porto Alegre, RS, em 1981 e 1982. Retornou a São Paulo, agora
como Gerente-Geral da empresa, cargo que ocupou até 1986.

Assim, o Professor Antônio Carlos de Carvalho revelou a
supremacia do conhecimento intuitivo e a primazia do discursivo,
vindo a editar livros, como: “Manual Prático Trabalhista”, “Decisões da
Justiça do Trabalho” e “Novíssimo Manual Prático Trabalhista”, todas
as obras com edições esgotadas.

Prestou concurso público para Juiz da Justiça do Trabalho,
classificando-se em 14° lugar, sendo empossado em 1 3/6/86, como
Juiz Federal.

Partindo dos pressupostos do trabalho árduo, profícuo, em janeiro
de 1994 foi escolhido pelo Órgão Especial do TRT para funcionar
como Juiz de Segunda Instância do Tribunal Regional do Trabalho de
São Paulo.

Em 1993 foi agraciado com o título de Comendador, concedido pela
Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, cujo livro de registro
consta “Dr. Antônio Carlos de Carvalho - Comendador Vitalício”.

Durante essa trajetória repleta de exemplos, sucessos e méritos
reunidos, esteve sempre presente em sua terra natal, participando da
vida de sua Piranguinho, nas datas mais importantes do município,
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quer religiosas, quer cívicas, quer populares.
Era uma pessoa muito querida por todos, dada a sua simplicidade e

presteza.
Acometido de enfermidade em 1998, veio a falecer no ano de 2002,

em São José dos Campos, sendo sepultado em Piranguinho, no dia
21 de maio, com a presença de todos os amigos, familiares e pessoas
gratas pelo exemplo de vida que deixava.

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação desta
nossa proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 149/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.064/2005)

Institui a Medalha Tancredo Neves e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Medalha Tancredo Neves, comemorativa

dos vinte anos de redemocratização do Brasil, destinada a agraciar
vinte pessoas físicas que se tenham destacado na luta pelo
restabelecimento do regime democrático no País.

Parágrafo único - A medalha de que trata esta lei será entregue uma
única vez pelo Governador do Estado, em data a ser designada por
meio de decreto editado pelo Poder Executivo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: De pronto, afigura-se-nos o caráter duplo do fim

almejado pela proposição: de um lado, ela intenta perenizar a
importância da luta em defesa da democracia, mediante outorga de
insígnia de ordem honorífica a pessoas que se tenham destacado no
longo, penoso, mas por fim vitorioso processo de redemocratização do
Brasil; de outro, pretende homenagear o grande mineiro e brasileiro
Tancredo de Almeida Neves, perpetuando a sua memória pelo
empréstimo de seu nome à medalha.

Após um período negro e violento na História do Brasil, Tancredo
Neves foi eleito o primeiro Presidente civil em mais de 20 anos. A
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ansiedade de todo o País por sua posse e por uma reorganização da
sociedade, ainda amedrontada pelo regime militar, era nítida. Apesar
de indireta, a eleição de Tancredo foi recebida com grande
entusiasmo pela maioria dos brasileiros.

No entanto, Tancredo não chegou a assumir a Presidência. Na
véspera da posse, foi internado no Hospital de Base, em Brasília, com
fortes dores abdominais, e José Sarney, eleito seu Vice, assume a
Presidência interinamente no dia seguinte, 15/3/85.

Depois de sete cirurgias, veio a falecer em 21/4/85, aos 75 anos de
idade, vítima de infecção generalizada. Deu-se uma comoção
nacional, tantas as esperanças que haviam sido depositadas em
Tancredo.

Tancredo de Almeida Neves nasceu no dia 4/3/10, na histórica
cidade mineira de São João del-Rei, filho de Francisco de Paula
Neves e Antonina de Almeida Neves. Cursou Direito na Universidade
de Minas Gerais enquanto trabalhava como redator, repórter e revisor
do jornal “Estado de Minas”. Deu seus primeiros passos na política em
1933, filiando-se ao Partido Progressista. No ano seguinte já era
Vereador pelo Distrito de Rio de Mortes, sendo eleito Presidente da
Câmara. Casou-se com Risoleta Guimarães Tolentino, a saudosa
Dona Risoleta, no dia 25/5/38.

A decretação do Estado Novo getulista, em 1938, interrompe sua
carreira política. Tancredo, então, passa a atuar como advogado no
Oeste mineiro e só em 1945, com a queda da ditadura, volta à política
partidária. No ano seguinte, em São João del-Rei, prepara-se para a
Assembléia Estadual Constituinte e se elege pelo PSD. É eleito
Deputado Federal em 1950. Com a reforma ministerial do segundo
Governo de Getúlio Vargas, em 1953, Tancredo assume o Ministério
da Justiça. De volta à Câmara, conclui seu mandato e ajuda JK no seu
rumo à Presidência.

Reafirmando o seu espírito conciliador, no dramático momento da
vida nacional que envolveu a renúncia de Jânio Quadros e a posse do
Vice João Goulart, Tancredo articula a fórmula parlamentarista, que
julgou ser capaz de controlar a situação, tornando-se o Primeiro
Ministro do Governo Jango.

Já em 1964, no advento da ditadura militar, Tancredo era
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novamente Deputado Federal, pelo então MDB. Posteriormente, funda
o PP, mas acaba retornando ao maior partido da Oposição, agora
chamado PMDB. Sempre combativo, atua em todas as articulações
oposicionistas e consolida sua liderança nas eleições de 1976, 1978 e
1982, quando é conduzido ao Governo de Minas.

“Não me arriscaria a deixar o governo de Minas Gerais e enfrentar
uma candidatura à Presidência da República se o Ulysses não me
apoiasse”. Com essa condição, Tancredo aceitou o desafio e, com o
apoio do amigo de mais de três décadas, teve uma vitória
consagradora no Colégio Eleitoral e elegeu-se Presidente da
República, depois de não prevalecer a emenda das Diretas-já! “Esta
foi a última eleição indireta do País”, disse perante o Congresso
Nacional, logo após sua vitória sobre o Deputado Paulo Maluf.

Assim, no dia 15/1/85, Tancredo é eleito Presidente de todos os
brasileiros. Durante os dois meses seguintes, ele percorreu o mundo
como Chefe de Estado. A posse estava marcada para o dia 15 de
março. Porém, no dia anterior, faz sua última aparição pública em uma
missa no Santuário Dom Bosco. Às 22h30min, é levado ao Hospital de
Base de Brasília. Durante 38 dias, todo o País tinha uma só
preocupação: a saúde do Presidente.

Às 22h30min do dia 21/4/85, dia de Tiradentes,o jornalista Antônio
Brito, Secretário de Imprensa da Presidência, anuncia: “Lamento
informar que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Tancredo de Almeida Neves, faleceu esta noite,no Instituto do
Coração, às 22h23min”. Naquele momento encerrava-se um ciclo da
existência de um grande político mineiro, que catalisou a esperança
nacional e imolou-se no altar da Pátria em favor do restabelecimento
da democracia no Brasil, fiel ao seu pensamento, que pode ser
sintetizado nesse seu pronunciamento: “União nacional, diálogo,
entendimento, conciliação, trégua são nomes de um estado de espírito
que está se formando na comunidade nacional”.

A criação da Medalha Tancredo Neves objetiva, portanto, eternizar
no coração da nacionalidade, que sempre foi encorajado pela
presença destacada de Minas, o ardor democrático, encimando em
nosso sentimento o valor da democracia e o dever de defendê-la
sempre, como o fez Tancredo em toda a sua vida.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos
Humanos para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 150/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.098/2005)

Cria o Fundo Estadual de Proteção às Pessoas Portadoras de
Necessidades Especiais - FUNPAE - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Fundo Estadual de Proteção às Pessoas

Portadoras de Necessidades Especiais – FUNPAE -, com o objetivo
de viabilizar, a todas as pessoas portadoras de necessidades no
Estado, a possibilidade de inclusão social, sendo seus recursos
aplicados em ações suplementares de educação especial, nutrição,
saúde, formação profissional, reforço de renda familiar e outros
programas de relevante interesse social, voltados para a melhoria da
qualidade de vida.

§ 1º - É vedada a utilização dos recursos do Fundo para
remuneração de pessoal e encargos sociais.

§ 2º - O percentual máximo do Fundo a ser destinado às despesas
administrativas será definido a cada ano pelo Poder Executivo.

Art. 2º - Constituem receitas do Fundo:
I - o produto da renda líquida de concursos de prognósticos

referentes às extrações especiais, que poderão ser realizadas pelo
Poder Executivo no Programa de Concursos de Prognósticos do
Estado;

II - resultados de aplicações financeiras das disponibilidades
temporárias;

III - dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos
adicionais;

IV - transferências orçamentárias provenientes de outras entidades
públicas;

V - doações, auxílios e contribuições que lhe forem destinados;
VI - outros recursos.
Art. 3º - Os recursos do Fundo serão direcionados a ações que

tenham como alvo:
I - promover a habilitação e a reabilitação das pessoas com
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deficiência, priorizando o aspecto profissional e a integração ao
mercado de trabalho;

II - prevenir deficiências por meio de assistência pré-natal e infantil e
de programas que visem à minimização dos fatores sociais,
econômicos e sanitários que ocasionam deficiências;

III - facilitar o acesso a bens e serviços coletivos, com sua
adequação à pessoa portadora de deficiência;

IV - promover o combate aos preconceitos por meio da oferta de
condições de integração social da pessoa com deficiência,
desenvolvida em programas de saúde, educação, cultura, esportes,
lazer e profissionalização.

Art. 4º - O Grupo Coordenador do Fundo de Proteção às Pessoas
Portadoras de Necessidades Especiais – FUNPAE - é constituído por:

I - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão;

II - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;
III - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais - BDMG -;
IV - um representante da Secretaria de Estado de Educação;
V - um representante da Secretaria de Estado de Saúde;
VI - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social e Esportes;
VII - o Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da

Pessoa Portadora de Deficiência;
VIII - um representante da sociedade civil, membro do Conselho

Estadual de Assistência Social, indicado em plenária do órgão;
IX - um representante da sociedade civil, membro do Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência,
indicado em plenária do órgão;

X - um representante dos usuários, membro do Conselho Estadual
de Saúde, indicado em plenária do órgão;

XI - um representante da sociedade civil, membro do Conselho
Estadual de Assistência Social, indicado em plenária do órgão.

XII - um representante da sociedade civil, indicado pela Federação
das Associações dos Pais e Amigos dos Excepcionais.

§ 1º - Será assegurada a paridade entre representantes do Governo
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e da sociedade civil.
§ 2º - As atribuições do Grupo Coordenador são as estabelecidas na

Lei Complementar nº 27, de 18 de janeiro de 1993.
Art. 5º - O Fundo tem como órgão gestor a Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social e Esportes, à qual compete:
I - coordenar a formulação das políticas e diretrizes gerais que

orientarão as aplicações do Fundo;
II - selecionar programas e ações a serem financiados com recursos

do Fundo;
III - coordenar, em articulação com os órgãos responsáveis pela

execução dos programas e das ações financiados pelo Fundo, a
elaboração das propostas orçamentárias a serem encaminhadas para
inclusão no projeto de lei orçamentária anual, bem como em suas
alterações;

IV - acompanhar os resultados da execução dos programas e das
ações financiados com recursos do Fundo;

V - prestar apoio técnico-administrativo para o funcionamento do
Grupo Coordenador de que trata o art. 4º; e

VI - dar publicidade, com periodicidade estabelecida, aos critérios de
alocação e de uso dos recursos do Fundo.

Art. 6º - Regulamento definirá as ações integradas de
acompanhamento ou controle a serem exercidas pelo grupo
coordenador, pelo órgão gestor e pelos órgãos responsáveis pela
execução dos programas e das ações financiados pelo Fundo, sem
prejuízo das competências dos órgãos de controle interno e externo.

Parágrafo único - Os órgãos responsáveis pela execução dos
programas e das ações financiados pelo Fundo deverão apresentar ao
órgão gestor relatórios periódicos de acompanhamento físico e
financeiro dos recursos aplicados.

Art. 7º - O agente financeiro do Fundo é o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -.

Parágrafo único - A remuneração do agente financeiro não poderá
exceder 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da receita anual do
Fundo.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro seguinte ao
de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A história é pródiga em mostrar para a humanidade o

caminho da exclusão. No passado, o indivíduo com algum
comprometimento era banido da sociedade pela morte. Hoje, esse tipo
de eliminação não é mais praticado; porém, uma exclusão sutil
acontece através das instituições, como cadeias, asilos e tantas
outras que foram criadas com este objetivo: segregar o "diferente" da
sociedade. Conforme Marques (In: MANTOAN, 1997, p. 20),
"enquanto a pessoa está adequada às normas, no anonimato, ela é
socialmente aceita. Basta, no entanto, que ela cometa qualquer
infração ou adquira qualquer traço de anormalidade para que seja
denunciada como desviante". "A década de 60, por exemplo,
testemunhou a expansão de instituições especializadas, tais como
centros de habilitação, centros de reabilitação, escolas especiais,
oficinas protegidas de trabalho, clubes sociais especiais e
associações desportivas especiais" (SASSAKI, 1997, p. 31), criadas
concebendo-se a idéia de proteger o diferente e, depois, reintegrá-lo
ao convívio social. Na realidade, estava-se considerando muito mais a
questão social do que seu desenvolvimento como um todo.

O próprio termo reintegração já traz implícita a idéia da
desintegração: "só é possível reintegrar alguém que foi desintegrado
do contexto social e está sendo novamente integrado" (MARQUES. In:
MANTOAN, 1997, p. 20).

A pessoa portadora de alguma deficiência convive socialmente com
sua família, porém esse convívio não se estende à escola, ao clube, à
igreja e às outras áreas da sociedade, porque ela é colocada como
um ser diferente. Especialistas apontam como causa os seguintes
conceitos básicos:

- pessoas portadoras de deficiência não correspondem às
expectativas, são anormais, diferentes (estigmatização);

- pessoas portadoras de deficiência não são muito capazes, são
pouco produtivas, "apêndices inúteis da sociedade" (Fernandes,
1995);

- pessoas portadoras de deficiência são estigmatizadas, e o estigma
cria preconceitos que, por si, geram medo, e o medo provoca
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ignorância e afastamento;
- pessoas portadoras de deficiência não se encaixam nos valores da

sociedade.
Com essas idéias, buscou-se a educação individual do portador de

necessidades especiais como forma de aproximação aos seres
normais, a fim de desenvolver sua normalidade para melhor integrá-lo
através de sua aprendizagem. Foi por conta das lutas pelos direitos
das pessoas portadoras de deficiência, na década de 80, que a prática
da integração social se tornou mais efetiva. Porém, foram os novos
conhecimentos avançados, na comunidade científica, que fizeram
perceber a integração insuficiente para o contexto, considerando que
essa população não participava de maneira plena e igual aos demais.

Considerando que a diferença é inerente ao ser humano e
reconhecendo a diversidade como algo natural, em que cada ser pode
usar de seus direitos coletivos na sociedade, um novo conceito surge,
denominado Inclusão, que compreende uma sociedade que considera
todos os seus membros como cidadãos legítimos.

"Conceitua-se a inclusão social como o processo pelo qual a
sociedade se adapta para poder incluir, em seus sistemas sociais
gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente,
estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade"
(SASSAKI, 1997, p. 41). Assim, a pessoa com necessidades especiais
deve encontrar, na sociedade, caminho propício para o seu
desenvolvimento através de sua educação e sua qualificação para o
trabalho. Estando já no processo, a sociedade se adapta a suas
limitações.

A inclusão social, portanto, é um processo que contribui para a
construção de um novo tipo de sociedade através de transformações,
pequenas e grandes, nos ambientes fisicos (espaços interno e
externo, equipamentos, aparelho e utensílio, mobiliário e meios de
transporte) e na mentalidade de todas as pessoas; portanto, do
próprio portador de necessidades especiais. Segundo dados da
Organização Mundial de Saúde - OMS -, existem 500 milhões de
pessoas deficientes no mundo. Das pessoas com deficiência, 80%
vivem em países em desenvolvimento. Um terço desses 80% é
composto por crianças. A OMS estima que pelo menos um terço de
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todas as deficiências poderiam ter sido evitadas ou curadas. A cada
ano, 300 mil crianças ainda são atingidas pela paralisia infantil. A
desnutrição causa deficiência em 1 milhão de pessoas por ano. Dados
da Organização Internacional do Trabalho revelam que a taxa de
desemprego entre as pessoas com deficiência é duas ou três vezes
mais alta do que entre as pessoas sem deficiência.

Atualmente tornou-se pública e notória a compreensão de que a
inclusão educacional seja a alternativa mais adequada para combater
a discriminação e o preconceito em relação àquelas crianças que
“nasceram diferentes" ou que necessitam de algum procedimento
alternativo para um bom rendimento escolar. Para incluir os
Portadores de Necessidades Especiais - PNEs - nas comunidades
educativas, é preciso criar condições que viabilizem seu
desenvolvimento. Esse é o melhor caminho para fomentar na
mentalidade das novas gerações comportamentos de compreensão e
tolerância mútuas. Porém, faz-se necessário refletir acerca dessa
questão levando em consideração a estrutura física das escolas, os
recursos financeiros e, principalmente, a formação técnico-pedagógica
dos envolvidos no processo educativo, bem como a articulação com
as instituições de atendimento específico.

A Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394, de 1996, no Capítulo V, aponta
que a educação dos portadores de necessidades especiais deve se
dar preferencialmente na rede regular de ensino. Entretanto, é
primordial que todas as ações que apontem para a inclusão das
pessoas com necessidades especiais sejam bem planejadas e
estruturadas, para que seus direitos sejam respeitados. É preciso
realizar uma avaliação responsável quando se levanta a bandeira da
inclusão de pessoas que historicamente foram, e ainda são,
marginalizadas pela sociedade em praticamente todos os segmentos.

Atualmente há uma demanda considerável de pessoas portadoras
de necessidades especiais que procuram um espaço de convivência
saudável, que viabilize a qualidade do ensino e que tenha como
resultado uma aprendizagem significativa. Inúmeras são as
instituições que têm atendido a essa convocação e estão,
efetivamente, buscando promover o desenvolvimento integral da
pessoa e a transformação da sociedade através da educação humana
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e cristã, solidária e participativa. É o caso das APAEs, cujo trabalho
extraordinário é amplamente reconhecido e requer todo o nosso
apoio, notadamente nesse tempo em que o Movimento Apaeano
celebra o seu cinqüentenário. Nesse sentido, a criação do Fundo
Estadual de Proteção às Pessoas Portadoras de Necessidades
Especiais é, sem dúvida alguma, instrumento essencial que
contribuirá efetivamente nesse esforço de sensibilizar e promover uma
reflexão da sociedade quanto a políticas de inclusão, integração,
acompanhamento e atendimento a essas pessoas no Estado, com a
disponibilidade de recursos viabilizada pelo FUNPAE.

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

- 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 151/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.080/2005)

Acrescenta dispositivo ao art. 8º da Lei nº 12.733, de 30 de
dezembro de 1997, que dispõe sobre a concessão de incentivos
fiscais com o objetivo de estimular a realização de projetos culturais
no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 8º da Lei nº 12.733, de 30 de dezembro de 1997, fica

acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:
“Art. 8º - ..............
§ 1º - Poderão receber apoio financeiro dos contribuintes a que se

referem os arts. 3º e 5º desta lei, para desenvolvimento de projetos
culturais:

I - entidades que utilizem canais comunitários em serviço de TV a
cabo, de que trata a Lei Federal nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995;

II - entidades executoras de serviço de radiodifusão comunitária, de
que trata a Lei Federal nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998.

§ 2º - O recebimento do apoio financeiro de que trata esta lei pelas
entidades mencionadas no inciso II do § 1º fica condicionado à criação
dos Conselhos Comunitários de que trata o art. 8º da Lei Federal nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998.”.



187

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 na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Democratizar os meios de comunicação constitui

vigoroso instrumento ensejador do aperfeiçoamento da cidadania,
capaz de contribuir para o desenvolvimento cultural e social, uma vez
que possibilita o acesso a campanhas e programações voltadas para
o combate ao analfabetismo, à discriminação racial, ao desemprego,
ao fornecimento de informações sobre doenças contagiosas, entre
outros.

A Constituição Federal de 1998 privilegiou esse desejável processo
de democratização, notadamente em seus arts. 220, § 1º, e 221,
assegurando a plena liberdade de pensamento, expressão e
informação, sob qualquer forma. As rádios e televisões comunitárias
são o reflexo direto dessa democratização. São veículos de
comunicação de pequeno alcance e, em geral, são administradas por
associações civis e comunitárias.

Ao poder público cabe incentivar e apoiar o funcionamento desses
veículos de comunicação, entendendo sua inegável importância
cultural.

Esta proposição visa a incluí-los como potenciais beneficiários da lei
que concede incentivos fiscais para quem apóia financeiramente
projetos culturais no Estado. Para tanto, deverão ser instituídos os
Conselhos Comunitários de que trata o art. 8º da Lei Federal nº 9.612,
de 1998, a fim de que os projetos desenvolvidos ocorram com controle
daqueles que convivem na comunidade e dela participam,
preservando-se, assim, os princípios e objetivos estabelecidos no
referido diploma legal, que prevê a promoção de atividades artísticas e
jornalísticas, com finalidades educativas, culturais e informativas e
com respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família,
favorecendo a integração dos membros da comunidade atendida.

Por estas razões, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura 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 152/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 2.122/2005)

Altera a redação do art. 1º da Lei nº 15.419, de 22 de dezembro de
2004, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O “caput” do art. 1º da Lei nº 15.419, de  22 de dezembro de

2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Ouro Fino imóvel com área de 345.941,00m2 (trezentos e quarenta e
cinco mil novecentos e quarenta e um metros quadrados), situado na
Rodovia MG-290, no Km 59, nesse Município, conforme registro sob o
nº 161, a fls. 1 do livro nº 2, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Ouro Fino.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A alteração proposta no presente projeto visa a corrigir

equívoco verificado somente depois de aprovada a redação final do
Projeto de Lei nº 117/2003, que permitiu ao Estado de Minas Gerais
promover a doação ao Município de Ouro Fino. É que a área
originalmente descrita na referida proposição sofrera alteração mercê
de re-ratificação em seu registro, o que a ampliou para os atuais
345.941,00m2.

Assim, para plenificar a proposta que ensejou a doação e dar
ensanchas ao projeto social elaborado com vistas à utilização do
referido terreno, é de promover a alteração do texto legal, para
permitir a correção pretendida.

Por tais razões, aguardo dos meus nobres pares a 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 153/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.528/2005)
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Torna obrigatória a realização de exame laboratorial para
diagnóstico da Anemia Infecciosa Eqüina - AIE - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A realização de exame laboratorial para diagnóstico da

Anemia Infecciosa Eqüina - AIE - é obrigatória em todo o território do
Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - A coordenação e fiscalização do exame de que trata o artigo
anterior será do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, nos termos
do que dispõe a Lei nº 10.021, de 6 de dezembro de 1989.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Anemia Infecciosa Eqüina - AIE -, também conhecida

como "febre dos pântanos", é produzida por um vírus e não tem cura.
É mais freqüente em terrenos baixos e mal drenados ou em zonas
úmidas muito florestadas. Apresenta-se em várias formas clínicas,
todas com importância, e é disseminada em todo o mundo. Os
estudos iniciais dessa doença foram realizados na França em 1843;
em 1859, foi constatado pelo pesquisador Anginiard o caráter
contagioso da doença, sendo que a primeira demonstração de doença
virótica foi feita em 1904-1907. No Brasil, a primeira descrição dessa
doença verificou-se em 1968.

Os animais ficam suscetíveis à enfermidade quando têm resistência
orgânica diminuída por um trabalho excessivo, calor intenso,
alimentação inadequada e infestação por vermes, registrando-se
graves perdas nas áreas endêmicas. Observação feita por Fulton, que
injetou água de charcos na veia de eqüinos reproduzindo a AIE, veio
confirmar a teoria de Lohr, isto é, de que a infecção natural advém da
ingestão, pelos insetos transmissores, de água ou alimentos
contaminados. O vírus está presente no sangue, na saliva, na urina,
no leite, etc. Os surtos aparecem quando é introduzido na manada um
animal infectado ou portador. Casos crônicos podem existir em
qualquer época do ano, e são mais suscetíveis os animais
desnutridos, débeis e parasitados. A transmissão é feita
principalmente por insetos sugadores (moscas e mosquitos). Já foram
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também comprovadas as transmissões congênitas (placentária), pelo
leite (aleitamento), pelo sêmen (acasalamento) e pelo soro-imune.

Tendo em vista que até este momento a AIE não tem cura nem
dispõe de vacina para seu controle, a única medida profilática é a
realização do exame laboratorial, cuja obrigatoriedade deve estender-
se a todo o rebanho mineiro, uma vez que, atualmente, seu controle
ocorra somente por ocasião do trânsito de eqüídeos destinados à
participação de feiras, exposições e leilões. Assim, não há controle
efetivo por meio de fiscalização quando são promovidas, por exemplo,
as cavalgadas nos rincões distantes do interior mineiro.

Portanto, a realização obrigatória do exame laboratorial para
diagnóstico da AIE é medida que se impõe com vistas ao seu controle
e à preservação dos rebanhos. Por essas razões aguardo dos meus
nobres pares aprovação a esta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 154/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 2.647/2005)

Institui o Dia Estadual do Vôo Livre e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual do Vôo Liv re, a ser

comemorado anualmente no dia 2 de setembro.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta proposição tem o escopo de instituir o Dia

Estadual do Vôo Livre, como forma de reconhecimento a essa
importante modalidade esportiva que se tem mostrado eficiente
instrumento para evidenciar o potencial turístico de diversos
Municípios mineiros, contribuindo para expansão de renda e geração
de empregos. É inequívoca a presença do Estado no cenário nacional
do Vôo Livre, especialmente por encontrar-se em nossas montanhas o
ambiente ideal para a prática do esporte, destacando-se em território
mineiro as melhores áreas do País para o seu desenvolvimento.

De outra banda, a data sugerida na proposição justifica-se por
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coincidir com o nascimento do maior ícone do esporte nacional e um
dos desbravadores das montanhas e céus mineiros, Pedro Paulo
Lopes, o “Pepê”, falecido em 1990.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta
nossa proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 155/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.963/2006)

Dispõe sobre a prática de revistas íntimas nas condições que
menciona e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida, em todos os estabelecimentos industriais,

comerciais e de serviços com sede ou filiais no âmbito do Estado de
Minas Gerais, a prática de revista íntima nos funcionários.

Parágrafo único - A revista íntima de que trata o “caput” deste artigo
implica, além do despimento coercitivo, todo e qualquer ato de
molestamento físico que exponha o corpo dos funcionários.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A presente proposição visa a coibir a prática de revistas

íntimas que se realiza em funcionários de estabelecimentos
industriais, comerciais e de serviços, cuja realização ocasiona grave
constrangimento ao trabalhador e viola princípios constitucionais que
asseguram a proteção da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas.

Com a proibição expressa em norma legal, certamente os
estabelecimentos que cometem tal prática buscarão outras opções de
controle de seu patrimônio, sem a necessidade da prática do ato de
molestamento físico que exponha a privacidade de seus funcionários.

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação
desta proposição.

- 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
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Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 156/2007

(Ex-Projeto de Lei n° 3.366/2006)
Declara de utilidade pública a Associação Teatral Nascente, com

sede no Município de Carmo do Cajuru.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociaçãoTeatral

Nascente, com sede no Município de Carmo do Cajuru.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Teatral Nascente, do Município de Carmo

do Cajuru, é sociedade civil sem fins lucrativos, de cunho cultural, que
objetiva promover o desenvolvimento do conhecimento das artes
cênicas no meio comunitário, estimulando o pensamento crítico da
população e fornecendo meios de aperfeiçoamento técnico aos seus
associados.

Assim, como disposto em seu estatuto social, a Associação, ao
realizar atividades de inclusão, de reconhecido interesse público, zela
pelos conceitos da moral e da ética, buscando o reconhecimento do
poder público, para a implementação de projetos favorecedores da
arte cajuruense.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 21/7/2004, a
referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo que
faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 157/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 3.746/2006)

Declara de utilidade pública a entidade Obra Nossa Senhora do
Rosário, com sede no Município de Ouro Fino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Obra

Assistencial Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de
Ouro Fino.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Obra Assistencial Nossa Senhora do Rosário, do

Município de Ouro Fino, é sociedade civil sem fins lucrativos, de
caráter assistencial, que objetiva promover o bem-estar dos jovens
carentes, contribuindo para sua formação moral e cívica, melhorando
sua qualidade de vida e assegurando-lhes o pleno exercício da
cidadania.

Assim, como previsto em seu estatuto social, a entidade, ao realizar
atividades de inclusão social, prestando serviços gratuitos e
permanentes, de reconhecido interesse público, zela pela integridade
física e psíquica dos jovens necessitados de Ouro Fino, resgatando-
lhes a dignidade. Ademais, em pleno e regular funcionamento desde
7/10/56, ela cumpre todos os requisitos da lei, pelo que faz jus ao
título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI N° 158/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 3.792/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,
Agropecuária e de Prestação de Serviços de Monte Sião - ACIMS -,
com sede no Município de Monte Sião.

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

Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Monte Sião -
ACIMS -, com sede no Município de Monte Sião.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de

Prestação de Serviços de Monte Sião - ACIMS -, pessoa jurídica de
direito privado, é sociedade civil sem fins lucrativos, atuante na defesa
dos interesses e aspirações daqueles que congrega, oferecendo-lhes
assessoria e capacitação técnicas por meio de treinamentos, cursos e
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outros serviços, e no desenvolvimento de atividades de filantropia e de
assistência social em favor da comunidade local.

Para tanto, a ACIMS desenvolve atividades de reconhecido
interesse público, organizando e celebrando parcerias com os poderes
constituídos, com a iniciativa privada e demais apoiadores, buscando
o desenvolvimento e o crescimento do Município em todos os setores
de sua economia.

Em pleno e regular funcionamento desde 29/4/82, a referida
entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, razão pela qual
faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 159/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.070/2005)

Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio às Ações e
Empreendimentos Voltados para a Implantação de Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo - MDL.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica Instituída a Política Estadual de apoio às ações e

empreendimentos voltados para a implantação de Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo - MDL.

Art. 2º - São objetivos da Política Estadual de que trata esta lei:
I - promover estudos sobre os MDL e seus impactos como mercado

para o Estado de Minas Gerais;
II - colaborar com o Governo Federal nas ações dessa natureza;
III - promover ciclos de debate com a sociedade civil, o meio

acadêmico e empresas do setor silvícola e outras sobre as
possibilidades desse novo mecanismo econômico ambiental;

IV - instituir, no que couber, linhas de crédito voltadas para a
implantação de projetos de MDL no Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: A mudança global do clima é um dos graves problemas

ambientais deste século. Nos últimos 100 anos, registrou-se um



195

aumento de cerca de 1 grau centígrado na temperatura média da
terra. Esse problema vem sendo causado pela intensificação do efeito
estufa, que por sua vez, está relacionado ao aumento na
concentração, na atmosfera da terra, de determinados gases,
principalmente o dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e Óxido
Nitroso (N2O). Embora o clima tenha sempre variado de modo natural,
a velocidade e a intensidade observadas no aumento da temperatura
nesse período são incompatíveis com o tempo necessário à
adaptação natural da biodiversidade e dos ecossistemas.

A Convenção-Quadro das nações Unidas sobre Mudança do Clima -
CQNUMC -, adotada durante a Rio 92 e cuja retificação, aceitação e
aprovação ou adesão foi feita por 185 países mais a União Européia,
estabeleceu um regime jurídico internacional para atingir o objetivo
principal de alcançar a estabilização da concentrações de gases de
efeito estufa na atmosfera em nível que impeça uma interferência
antrópica perigosa no sistema climático. Para que seus objetivos
fossem alcançados, a CQNUMC adotou, em 1997, o Protocolo de
Quioto, que estabelece metas para que as emissões antrópicas sejam
reduzidas em 5,0% na média com relação aos níveis verificados no
ano de 1990. Essas metas são diferenciadas e deverão ser atingidas
no período entre 2008 e 2012, primeiro período do compromisso. As
metas foram atribuídas exclusivamente às partes relacionadas no
Anexo I da Convenção, as quais assumiram um certo número de
compromissos exclusivos, em função de suas responsabilidades
históricas. Os países que não possuem meta de redução são, em
geral, países em desenvolvimento.

O Protocolo de Quioto estabeleceu, ainda, como complementação
às medidas e políticas domésticas das partes Anexo I, mecanismos
adicionais de implementação permitindo que a redução das emissões
e o aumento da remoção de CO2 pelas partes Anexo I sejam, em
parte, obtidos além de suas fronteiras nacionais. Os mecanismos
adicionais de implementação incluem, além dos Mecanismos de
Desenvolvimento Limpo MDL, a implementação conjunta e o comércio
de emissões, também conhecidos como Mercado de Créditos de
Carbono.

O propósito do MDL é prestar assistência às partes não Anexo I da
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CQNUMC, para que viabilizem o desenvolvimento sustentável através
da implementação das respectivas atividades de projeto e contribuam
para o objetivo final da Convenção e, por outro lado, prestar
assistência às partes Anexo I para que cumpram seus compromissos
quantificados de limitação e redução de emissões de gases de efeito
estufa. Para efeitos do MDL, entende-se por atividades de projetos,
aquelas integrantes de um empreendimento que tenham por objeto a
redução de emissões de gases de efeito estufa ou a remoção de
(CO2).

Tendo em vista a grande extensão territorial do Estado e as
diversidades encontradas neste território, entendemos como de
grande viabilidade a implantação de Mecanismos de Desenvolvimento
Limpo no Estado, especialmente aqueles relacionados às atividades
da silvicultura, já bastante desenvolvida no Estado e que possibilitarão
o desenvolvimento sustentável de muitas regiões das Minas Gerais.

- 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 160/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.170/2005)

Institui no âmbito do Estado as Áreas de Interesse Cultural, Turístico
e Econômico - AITECs.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei define as Áreas de Interesse Cul tural, Turístico e

Econômico - AITECs - e estabelece as condições para sua
implantação.

Art. 2º - As AITECs serão constituídas em parcelas de áreas
urbanas ou rurais com características que permitam a conjunção de
esforços dos poderes públicos do Estado e dos municípios envolvidos
e de representantes das comunidades locais, para o incremento das
atividades relacionadas com a cultura, o turismo e o desenvolvimento
econômico.

§ 1º - Para possibilitar o incremento das atividades de que trata o
''caput'' deste artigo, deverão ser realizados esforços conjuntos nas
áreas de:

I - segurança pública;
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II - saneamento básico;
III - limpeza e conservação;
IV - orientação e instalações adequadas aos visitantes e

freqüentadores;
V - outras ações relacionadas com os objetivos das AICTEs.
§ 2º - Sem prejuízo de outras disposições firmadas em convênio,

compete ao poder público estadual coordenar as ações que envolvam,
direta ou indiretamente, a segurança e a ordem públicas nas AITECs,
principalmente:

I - estabelecendo diretrizes e orientando o uso de recursos humanos
e materiais fornecidos pelo poder público municipal e pela
comunidade;

II - fiscalizando a atuação dos recursos humanos nessa área.
Art. 3º - As AITECs serão criadas por lei e formalizadas pelo Poder

Executivo Estadual, mediante convênio com os municípios
interessados e com as entidades representativas da região.

Parágrafo único - O instrumento de convênio irá discriminar:
I - as ações que competirão a cada parte envolvida, respeitado o

disposto no art. 2º desta lei;
II - os recursos humanos, materiais e financeiros que cada parte

deverá disponibilizar para cumprimento das ações de que trata o
inciso anterior;

III - outras ações consideradas convenientes pelas partes, para a
consecução dos objetivos fixados por esta lei.

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

Art. 5º - As despesas com a execução desta lei correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: O projeto de lei que ora apresento visa dar condições

legais para que a ação pública e a comunidade possam, juntas,
promover o desenvolvimento cultural, turístico e econômico do Estado.

É evidente que o momento político-econômico que estamos
passando, tanto o Estado quanto o País, exige o aprimoramento das
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relações entre os poderes públicos, os cidadãos e a iniciativa privada.
O Estado de Minas Gerais possui um enorme potencial turístico,

cultural e econômico, mas enfrentamos grandes dificuldades para
atrair turistas, visitantes e investimentos, a fim de alcançarmos um
desenvolvimento com sustentabilidade e igual nas várias regiões do
Estado. A carência de informações e a falta de infra-estrutura dificulta
ainda mais o fortalecimento dessas atividades.

A proposição, portanto, tem como finalidade a criação de regiões
específicas, conciliando os interesses locais com o interesse do Poder
Executivo, fomentador do desenvolvimento em todas as regiões do
Estado, sobretudo naquelas que apresentem potencialidades
turísticas, culturais e econômicas.

Destarte, solicito o apoio dos nobres colegas para este projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 161/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itajubá 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

Itajubá a área de 21,1699ha (vinte e um hectares, dezesseis ares e
noventa e nove centiares), onde funciona o horto florestal desse
Município, instituído pelo art. 3º da Lei nº 11.731, de 30/12/94.

Parágrafo único - O imóvel referido neste artigo destina-se ao
funcionamento de horto florestal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se for desvirtuada a finalidade prevista no parágrafo único do
art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 1º de março de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: Por intermédio do Decreto nº 22.701, de 1983, foi

criado o Parque Florestal de Ahumas, no Município de Itajubá, no
mesmo terreno de que trata a proposição. Daí por que o Instituto
Estadual de Florestas - IEF -, autarquia criada pela Lei nº 2.608, de
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1962, e vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, e aquele ente federativo resolveram por
bem celebrar, em 2001, convênio com vistas a desenvolver atividades
relacionadas com os objetivos que justificam a criação do parque. No
entanto, com o advento da Lei nº 11.731, de 1994, essa unidade de
conservação foi transformada em horto florestal.

A precária manutenção que vem sendo dada ao horto deu ensejo a
que o Prefeito de Itajubá busque transferi-lo ao domínio municipal,
para que assim possa assumir integralmente sua gestão, o que irá
beneficiar toda a comunidade local, pois contribuirá para a melhoria
das condições ambientais no Município, o desenvolvimento
sustentado do meio ambiente e o aumento da arrecadação do ICMS
Ecológico.

Em favor da transferência de domínio tratada no projeto, é oportuno
salientar que a Constituição da República, em seu art. 225, § 1º, inciso
III, incumbe ao poder público, em todas as unidades da Federação,
definir espaços territoriais que assegurem a todos a efetividade do
direito “ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”.

Note-se, por fim, que a proposição, na defesa do interesse público,
impõe seja preservada a atual utilização do bem, e, não ocorrendo
isso, reverta ele ao patrimônio do agente doador.

Ante o exposto, estamos certos do apoio que os nobres colegas
parlamentares haverão de prestar a esta iniciativa.

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

REQUERIMENTOS
Da Deputada Elisa Costa e do Deputado André Quintão em que

solicitam a realização de seminário regionalizado sobre as políticas
públicas para a juventude.

Do Deputado Durval Ângelo em que solicita seja realizada a
Conferência Estadual de Direitos Humanos.

Do Deputado Paulo Guedes em que solicita a realização de
seminário legislativo com o tema “O Rio São Francisco - desafios e
perspectivas para o desenvolvimento com sustentabilidade”.
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Do Deputado Vanderlei Jangrossi e outros em que solicita seja
criada a Frente Parlamentar de Prevenção e Combate à Dengue.

Do Deputado André Quintão em que solicita a reinstalação da Frente
Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Dos Deputados Doutor Viana e Doutor Rinaldo em que solicitam a
realização de fórum técnico sobre anti-tabagismo. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Vanderlei Miranda (2), Gustavo Corrêa (13) e Leonardo Moreira (28).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Elmiro Nascimento e Tiago Ulisses.
Questão de Ordem

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, antes do Grande
Expediente, que inicia às 14h30min, quero usar este tempo para fazer
um agradecimento e reconhecimento à PMMG, que, de maneira
persistente e com eficiência exemplar, está desenvolvendo um
trabalho na região do Norte de Minas, especialmente próximo a São
Romão e Riachinho, caçando - essa é a palavra - marginais e
bandidos que assaltaram o Banco do Brasil naquele Município há
cerca de 15 dias.

Muitas vezes, usamos os microfones desta Casa para criticar a
Polícia Militar, mas, na verdade, estamos vendo um trabalho muito
persistente e eficiente nos 15 dias de presença da corporação. Isso
demonstra que Minas Gerais está no caminho certo em suas ações de
combate à criminalidade e à violência. Estamos no caminho certo.

Ainda ontem, o Governador Aécio Neves esteve em Brasília com
outros Governadores do Sudeste brasileiro, quando apresentou e
entregou na Câmara Federal e no Senado uma proposta de trabalho
conjunto da Região Sudeste para o combate à criminalidade e à
violência. O pensamento do Governador em investir na segurança
pública tem o respaldo e o apoio de todos os mineiros. Não podemos
mais conviver com essa violência desenfreada que vem ocorrendo no
País. Todos os dias, vemos publicados na imprensa fatos que chocam
a população brasileira e não queremos que isso aconteça em Minas.
É necessário que nos preparemos para a violência mais crescente, é
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necessário que Minas invista mais recursos no combate à
criminalidade e à violência. A primeira medida deve ser o não-
contingenciamento dos recursos da segurança pública do governo
federal ao nosso Estado. Os recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública em 2006 não chegaram a Minas Gerais. Estamos
vendo o esforço sobre-humano deste governo em apresentar
propostas e soluções para se combater a violência.

Neste momento, além de cumprimentar o Governador Aécio Neves
publicamente, em meu nome e em nome do nosso partido e desta
Casa, hipotecamos nosso apoio e solidariedade a este governo nas
suas ações e em seu trabalho de tolerância zero contra a
criminalidade em nosso Estado. Ele poderá contar com esta Casa
legislativa no apoio a suas ações. A Polícia Militar tem nosso
reconhecimento e apoio às ações no Norte de Minas. E tem o nosso
incentivo para que, todas as vezes que os bandidos de São Paulo
pensarem que podem usar e abusar de nosso Estado, matando e
roubando impunemente, trazendo pânico à população, a Polícia Militar
aja dessa forma.

Parabéns à Polícia Militar! Devemos decretar em nosso Estado o
programa Tolerância Zero, para que não vejamos aqui o que vem
acontecendo nos outros Estados. A Assembléia Legislativa de Minas
Gerais e este Deputado, em particular, aplaudem as ações da Polícia
Militar no combate à violência em nosso Estado, de maneira especial
no Norte de Minas.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita alegria, a

presença em Plenário do colega e amigo Dilzon Melo, hoje Secretário
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, colegas Deputados, é
com muito orgulho que retorno a esta Casa, desta vez como
Deputado, também pela porta da frente. Há 20 anos, entrei por essa
porta pelo concurso público, e agora pelo concurso mais difícil, o das
urnas. Entro nesta Casa pelas mãos generosas de 48.836 cidadãos
que acreditam em meu trabalho. E espero que continuem acreditando.
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Hoje integro essa bancada espetacular, coesa e séria do PV.
Nestes 20 anos, tenho procurado dedicar a minha vida profissional

ao direito do cidadão e à defesa dos menos favorecidos e,
especialmente, aos que nunca tiveram acesso à Justiça, tenho
procurado dar a mão e os meus modestos conhecimentos.

Em 2004, fui eleito Vereador à Câmara de Belo Horizonte. Lá
surpreendi-me, ao tomar conhecimento da maneira como o PT
governa Belo Horizonte. E surpreendi-me negativamente, pois não
imaginava que a Prefeitura de Belo Horizonte pudesse estar não
somente nas mãos de algumas pessoas de boa-fé, mas também de
muitas outras que transformam a municipalidade numa forma de lesar
o contribuinte e o direito e de se apropriar de recursos públicos.

Hoje, percebo que a nossa cidade está com a saúde no CTI. A
educação está pedindo socorro. Transformaram a Prefeitura numa
espécie de partidarização, de “nepetismo”. Mais de 20 mil pessoas
ligadas ao partido estão, de alguma forma, ocupando posto na
Prefeitura, seja em empresa terceirizada, seja em recrutamento
amplo, seja em consultoria, seja em prestação de serviço.

A Prefeitura de Belo Horizonte tem uma dívida com a nossa
população. Estamos numa cidade em que não há obras. As que
temos ou são financiadas mediante o endividamento da
municipalidade ou são repasses do governo federal a fundo perdido,
ou então, é o governo do Estado que está investindo pesado em Belo
Horizonte.

Alardeia-se que há 150 obras concomitantes em Belo Horizonte.
Inaugura-se a troca de uma tampa de esgoto e credita-se: mais uma
obra em Belo Horizonte.

O Orçamento Participativo é um engodo de cartas marcadas, de
ônibus cheios, pagos com o dinheiro do contribuinte, para ser votado.
A idéia é boa, o propósito é bom, mas a maneira de se efetivar o
Orçamento Participativo é que devemos questionar.

Há esse empreguismo, partidarismo, na Prefeitura, já condenado no
governo federal, porque isso não leva a lugar algum. Se antes o PT
pregava a necessidade de concurso público, na Prefeitura de Belo
Horizonte, isso não existe. O Ministério Público ingressou com várias
ações para que a Prefeitura cumprisse a lei e realizasse concurso
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público.
Meus colegas Deputados, para que tenham uma idéia, encontraram

uma maneira fácil de contratar os amigos do rei: a chamada
consultoria. A Prefeitura investiu R$35.000,00 na Farmácia Popular,
mas um petista, pelo trabalho de consultoria na Farmácia Popular,
recebeu R$180.000,00.

Em 2007, o Orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte é de
R$3.800.000.000,00. Só na terceirização serão investidos
R$1.150.000.000,00 contra R$850.000.000,00 do ano anterior. Quais
são as empresas terceirizadas que ganham as obras? As mesmas
que financiam aqueles que lá estão: que reformam postos de saúde
sem licitação, que tomam conta da rodoviária de Belo Horizonte, que
constroem o Centro de Especialidades Médicas, que reformam as
escolas e que coletam o lixo sem licitação desde 1999. Não era
licitação o que pregava o partido que ocupa a Prefeitura?

Meus colegas Deputados, para se ter uma idéia, a rodoviária de
Belo Horizonte esteve num contrato irregular de 1994 até 2003, nas
mãos de uma empresa privada. Ela foi entregue à Prefeitura em julho
de 2003, com a promessa de que se construiria, até 3/7/2006, um
novo terminal rodoviário. E cadê o novo terminal rodoviário?

Não há e nem haverá, porque a Prefeitura não sairá daquele
espaço. Onde havia 80 funcionários, agora há 297, sendo 1
concursado e 296 contratados, arregimentados do partido que ocupa
a Prefeitura. Daí, o terminal que dava um lucro de R$600.000,00 ao
mês, agora, dá um prejuízo de R$225.000,00 ao mês para o
contribuinte. Prefeitura pobre; e tem de suportar isso. E a Prefeitura é
o retrato do Brasil, onde não se cria emprego.

Uma única grande empresa está instalada em Belo Horizonte: a
Mannesmann. E a Prefeitura aproveita os espaços que às vezes
sobram na cidade para construir mais conjuntos habitacionais, que
não resolvem absolutamente nada.

Assim como o Brasil, que teve o menor PIB da América Latina, só
perdendo para o Haiti - menos de 3% -, a Prefeitura de Belo Horizonte
não cria empregos, a não ser para o PT, para que se acomode no
Município. São 48 Secretarias, com o salário de R$12.000,00 de cada
Secretário. E o cidadão de Belo Horizonte é quem paga essa conta.
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Há mais de 20 mil postos do chamado “nepetismo”, que é o nepotismo
do PT em Belo Horizonte. E assistimos a tudo isso.

Estive na Câmara por dois anos, e somente o meu companheiro e
amigo fraterno Antônio Pinheiro, do alto dos seus 84 anos, ainda
tentava resistir comigo em uma trincheira contra esses absurdos. Fora
isso, a Prefeitura conseguia ter 39 Vereadores, dos 41, apoiando
esses projetos perniciosos em Belo Horizonte.

Falo isso porque fui eleito com 35.000 votos em Belo Horizonte - a
3ª votação da cidade e a 1ª da região Sul de Belo Horizonte, com
votos em todos os quadrantes da cidade - e, por isso, continuo com
meu compromisso com o Município. Nesta Casa, tenho absoluta
certeza de que terei o amparo e o apoio imprescindível de meus pares
nessa nossa batalha, porque outrora a moralidade pública era
pregada pelas mesmas pessoas que estão nessa situação no
Município de Belo Horizonte, avançando sobre o dinheiro do
contribuinte como as piranhas avançam sobre as carnes dos animais
que falecem nos rios do Pantanal.

Em Belo Horizonte, há um enriquecimento desmedido de empresas
que prestam serviços ao Município na área do lixo e que avançam
para o interior, onde o mesmo partido está ocupando as Prefeituras.
Há o cartel das empresas que ganham os contratos do Município. E,
pasmem os senhores, a Prefeitura envolve entidades sérias, como a
Igreja Católica de Minas Gerais.

Caso concreto: a Prefeitura, para construir 638 casas populares, em
vez de realizar a pregada, legal e constitucional licitação, repassa
R$36.000.000,00 para uma ONG chamada Ação Social
Arquidiocesana - ASA -, que administrará a construção do conjunto.
Mas a Prefeitura aponta a essa ONG qual empresa deverá ser
contratada: HP Engenharia. E a ONG a contrata. Mas, por acaso,
essa é a empresa que financiou a entrada deles na Prefeitura, na
campanha de 2004. Ora, por que não fazem licitação? Por que não
entregam o dinheiro público de acordo com a lei?

Esse processo está no Ministério Público, porque, fora isso, há um
superfaturamento dessas casas e um clientelismo na indicação de
quem iria recebê-las. É assim que tratam o dinheiro público. Aqueles
que outrora eram porta-estandartes da moralidade agora fazem assim.
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Não há como este Deputado calar-se diante desse cenário.
Como disse, fui eleito graças à grande maioria dos votos de Belo

Horizonte e de minha querida Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha.
Senhores, temos de ficar atentos, porque o dinheiro utilizado em

Belo Horizonte reflete em toda a Grande BH. Para encerrar o ano de
2006, a Prefeitura firmou acordo com empresas de ônibus, em mais
de R$450.000.000,00, e pagou dívidas prescritas, ou seja, dívidas da
câmara de compensação tarifária do ano de 1999 a 2001. Para
complicar, senhores, a Prefeitura, que tinha uma dívida líquida e certa
de ISS a receber dessas empresas em mais de R$240.000.000,00,
jogou essa dívida no meio desse acordo.

A Prefeitura trata os grandes com tapete vermelho, ao fazer esse
tipo de acordo, todavia, para os pequenos, para o coitado do taxista,
há lei, assim como há lei para o dono de banca, que não pode vender
água de coco, água mineral, picolé ou sorvete. A Prefeitura trata mal
os pequenos. Os feirantes da Afonso Pena já não sabem mais o que
fazer nem para onde ir, pois são, a cada dia, empurrados de um lado
para o outro.

Por isso, senhores, temos de ficar atentos a essa situação.
Preocupo-me não só com Belo Horizonte, mas também com todo o
Estado e com minha querida Itamarandiba, onde faremos uma
audiência sobre segurança pública. Estaremos lá porque o Vale do
Jequitinhonha, a cada dia que passa, apresenta crescimento de seu
índice de criminalidade e precisa de nosso apoio.

O Deputado Agostinho Patrús Filho (em aparte) - Obrigado,
Deputado. V. Exa., há cerca de dois anos e meio, entrou na sede do
PV pela porta da frente e, com certeza, também pela porta da frente,
retorna a esta Casa.

É uma alegria, Deputado Délio Malheiros, a Bancada do PV ter uma
pessoa como V. Exa., homem combativo, defensor dos direitos do
consumidor, enfim, um lutador pelo que é correto e sério. V. Exa.
enfrenta os problemas de frente e não se utiliza das palavras e temas
para fazer uma curva ou outra coisa qualquer, pelo contrário, vai direto
ao assunto.

Assim, nobre Deputado Délio Malheiros, é com muita alegria que a
Bancada do PV o tem aqui, como nosso colega. Com certeza, V. Exa.
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ocupará lugar de destaque nesta Casa, o que já vem fazendo como
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Deputado Délio Malheiros,
queria somente corroborar o que V. Exa. afirma e também dizer que,
infelizmente, não temos hoje mecanismos que possamos utilizar para
enfrentar essa onda de corrupção, revestida de honestidade.

Disse a V. Exa. que entrei com uma ação popular contra aquela obra
feita no Anel Rodoviário. Na verdade, não contra a obra, mas contra a
forma como o dinheiro foi gasto, ou seja, sem licitação, de forma
inescrupulosa e mentirosa. Foram fraudados vários documentos para
que não existisse concorrência, e, infelizmente, não temos Judiciário
em Minas Gerais para julgar essas causas.

Em primeira instância, foi negada a liminar para paralisação da obra,
e o Tribunal de Justiça corroborou a decisão do Juiz. Há uma farta
documentação que comprova a falta de escrúpulo da Prefeitura de
Belo Horizonte para com o dinheiro público, haja vista a questão do
transporte coletivo, em que os pobres empresários de ônibus da
nossa Capital foram presenteados com um “dinheirão”. Também foi
dada contribuição à Unimed. São contribuições fartas com dinheiro
público, enquanto nossa cidade está sucumbindo à criminalidade, à
falta de urbanização, à falta de condição humana de moradia.
Parabéns a V. Exa.!

Acredito que ganhamos um forte aliado, visto que se trata de pessoa
persistente e detentora de conhecimento. Essa luta não será em vão;
às vezes, é muito ingrata, pois falar de desonestidade tornou-se algo
comum. Hoje todas as ONGs recebem dinheiro da Prefeitura de Belo
Horizonte, da qual são funcionários todos os líderes comunitários.
Portanto, o dinheiro do povo destina-se a pagar líderes, com o intuito
de abafar a corrupção em nosso Estado. Obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Parabenizo V. Exa.,
pois agora esta Casa dará maior atenção a Belo Horizonte. Contamos
aqui com os companheiros Irani Barbosa e João Leite, que falaram de
alguns pontos da Capital.

V. Exa. fala sobre a rodoviária. Lembro-me de que, quando fui
Vereador por Belo Horizonte, elaboramos um projeto tendo em vista a
retirada da rodoviária do Centro da cidade. Na ocasião, o projeto foi
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aprovado, e fez-se um estudo com vistas a construí-la no Bairro
Carlos Prates. Resultado: passaram-se 16 anos, mas hoje tudo se
encontra do mesmo jeito. Então, temos de rever essa questão.

O que acontece hoje em Belo Horizonte? Ontem, depois da reunião,
saí daqui com os companheiros Deputado João Leite e Heleno para
assistir, no Estádio Independência, ao treino do América, que
enfrentará o Cruzeiro no próximo domingo. Quando voltamos, nobre
Deputado, por volta das 18 horas, gastamos uma hora do
Independência até aqui. Um trânsito infernal. Como bem diz o
Deputado João Leite, trata-se de um “apagão” do trânsito. Houve um
momento em que resolvi sair do carro. Falei: João Leite, chegarei
mais rápido que vocês. E foi o que aconteceu. Belo Horizonte está
sem planejamento.

Há pouco, comentava algo com o Deputado João Leite. Ontem,
passamos pelo Boulevard, na Praça da Estação, onde víamos muitas
placas da Prefeitura em todos os lugares. Lembro a V. Exa. e aos
demais Deputados desta Casa que formamos uma comissão para
tratar da questão do aeroporto, já que lugar de avião é em Confins.
Teremos a oportunidade de mostrar isso a todos os companheiros em
pronunciamento que estamos preparando. Na época, presidi a
primeira, a segunda e a terceira reunião. O projeto é de minha autoria.
No entanto, a Prefeitura, bem como todos os componentes do PT que
aqui vieram, mostraram-se contrários à transferência dos vôos da
Pampulha para Confins.

Hoje, diante daquela grande obra, a Prefeitura e o PT exclamam:
“Que beleza! Nós fizemos”. Esperem aí. Fizeram agora; no início,
eram contra. V. Exa. está de parabéns por tratar desse importante
tema. Obrigado.

O Deputado Délio Malheiros - Assumimos nesta Casa o mesmo
compromisso firmado quando trabalhávamos pelo Município de Belo
Horizonte. Ou seja, temos compromisso com a ética.

Para encerrar, Sr. Presidente, afirmo: temos o mesmo compromisso
que assumimos na Câmara Municipal de Belo Horizonte, qual seja o
de lutar pelos interesses do Estado, sem, contudo, retirar os olhos de
Belo Horizonte, cidade que nos acolheu. Agradeço a V. Exa., bem
como aos companheiros que me apartearam.
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*- Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, amigo Deputado
Doutor Viana, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, venho à tribuna para
falar de uma análise que chegou aos quatro cantos do País.

Ontem, depois de muito estudo, chegou-se a uma conclusão a
respeito da média de crescimento do País durante a gestão do
Presidente Lula, que, aliás, gosta de usar o jargão do espetáculo do
crescimento, mas, em seu primeiro mandato, registrou um
crescimento pífio. Um crescimento de apenas 2,6%, crescimento este
exatamente igual ao do Presidente Fernando Henrique Cardoso
também em seu primeiro mandato.

É importante fazermos algumas avaliações que julgo importantes
para que a população mineira e, por que não, também toda a
população brasileira tenham consciência do que está acontecendo em
nosso país. Discursos não faltam, inaugurações de obras que nem
começaram não faltam, populismo “a la Hugo Chávez” e “a la Evo
Morales” também não faltam. Mas governar, que é bom, com
competência, seriedade e responsabilidade, isso, infelizmente, falta a
esse governo federal e a esse Presidente da República.

O Sr. Presidente Lula, ontem, em uma entrevista coletiva que
concedeu a todos os jornalistas do País, afirmou que o crescimento
não depende da vontade do governo, ou seja, que a economia, para
crescer, não depende da vontade do governo. Ora, há quatro ou oito
anos, quando ainda era da Oposição e o PT fazia aquela oposição
raivosa e irresponsável, o Sr. Presidente Lula questionava e jogava
toda culpa do crescimento econômico nas costas do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Agora, quando se torna Presidente e
vira vidraça, já não depende mais apenas da vontade do governo.

São muitos os aspectos e os fatores que influenciam no crescimento
do País.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Prezado Deputado
Gustavo Valadares, quero recordar que o Presidente Lula costumava
dizer que os resultados medíocres da economia nacional eram frutos
da herança maldita do período Fernando Henrique Cardoso. Os
jornais de hoje trazem a comparação de que o crescimento do Brasil



209

durante o período Lula foi semelhante ao do período Fernando
Henrique Cardoso.

Mas não podemos esquecer que durante o governo Fernando
Henrique Cardoso o mundo viveu três grandes crises econômicas que
abalaram e afetaram todas as Bolsas e a economia mundial. Tivemos
as crises da União Soviética, da Ásia e do México.

O período do governo Lula do último quadriênio foi de céu de
brigadeiro na economia mundial. Agora é muito fácil o governante
chegar perante o País e dizer que a culpa do crescimento pífio não é
do governo. A grande locomotiva do Estado e do País é o governo. É
o governo que pode elevar ou diminuir o crescimento do País.
Infelizmente, o governo Lula tem sido um fracasso em termos de
crescimento administrativo. O governo Lula deveria espelhar-se no
exemplo de Minas, que, apesar de tudo, cresceu o dobro do governo
nacional. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço o aparte, Deputado
Lafayette de Andrada, que engrandeceu muito o nosso
pronunciamento.

Eu iria também dizer exatamente o que V. Exa. disse. Citando a
“Folha de S. Paulo” de hoje, 1º/3/2007, em uma matéria, o jornalista
Gustavo Patu afirma: “Os dados mostram que Lula governou na
melhor conjuntura internacional da história recente do País. Não há
como comparar o momento atual da economia mundial senão com a
do início da década de 70”.

Infelizmente, chego à conclusão que isso se deve muito ao
despreparo, à irresponsabilidade do discurso e ao populismo
exacerbado do governo. Então o País não cresce. Para sermos ainda
mais específicos para que a população mineira possa entender, o
Brasil só superou, na América Latina, um único País, em termos de
crescimento durante os últimos anos: o Haiti. Vejam a que ponto
chegamos. O Brasil só cresceu mais do que o Haiti, na América
Latina.

E agora vemos o governo Lula encaminhar ao projeto nacional, sob
os holofotes de toda a mídia, o Plano de Aceleração do Crescimento,
o famoso PAC. Na verdade, não devíamos ter o PAC, mas sim o
“PIC”, ou seja, o “Plano de Iniciação do Crescimento”, que até agora
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não começou. Não podemos acelerar o que não começou. Não
podemos acelerar, passar a quarta ou a quinta marchas no carro, sem
antes colocar a primeira. Proporei isso a nossa bancada federal em
Brasília, ou seja, em vez de PAC, falaremos de “PIC”, que seria um
programa para iniciarmos o crescimento do País.

Vim à tribuna, para tratar de um assunto que muito me assustou.
Como parlamentar, acompanhei essa situação durante os primeiros
quatro anos e venho alertando os nobres colegas a respeito da forma
como o País estava sendo conduzido. Cargos para os companheiros
não faltam. Se há desamparado um companheiro do partido do
Presidente, ele é logo atendido, mas, na hora de tratar a gestão
administrativa do País de forma séria, infelizmente o governo fica a
dever.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - O Brasil tem tido sorte nos
últimos quatro, cinco anos, pois a economia mundial cresceu. Pode-se
dizer que a liquidez mundial é a melhor do século. Atualmente, o
Brasil possui mais de US$100.000.000.000,00 em caixa, em reserva,
e deve US$65.000.000.000,00. Portanto, o saldo positivo em seu
caixa está em torno de US$35.000.000.000,00. É uma situação muito
cômoda para o governo; todavia, infelizmente, há dois “Brasis”: o
Brasil financeiro, o Brasil do Banco, o Brasil da aplicação financeira,
com juros altíssimos, o que significa que todo o setor financeiro está
às mil maravilhas; e o outro Brasil, que é o Brasil produtivo, o Brasil
que produz aço, matéria-prima, insumos. Este Brasil, sim, vai mal, em
razão da alta carga tributária.

A reforma tributária está para ser feita há muitos anos, mas é um
tanto difícil realizá-la. Enquanto não começar a funcionar, enquanto
não se puser a mão na massa, será difícil realizá-la. Infelizmente, o
que falta para o governo Lula é gerência operacional. Para infelicidade
do Brasil, Lula está ligado aos companheiros que não têm capacidade
de gerenciar as operações necessárias em todos os Ministérios. Isso
é uma realidade. O Brasil não crescerá mais que 3,5% neste ano,
porque não há infra-estrutura, energia elétrica. Falta base para o
crescimento.

Torcemos para que o PAC realmente se realize, mas não acredito
que haverá condições de se ser operacionalizado. Obrigado.
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O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço ao Deputado Jayro
Lessa, que engrandeceu este pronunciamento. O governo Lula foi o
que menos cresceu proporcionalmente ao crescimento mundial.
Enquanto, na gestão de Fernando Henrique Cardoso, o País cresceu,
em média, 64% em relação ao mundo, no governo Lula, o crescimento
foi de apenas 54%.

O Brasil nunca passou por um momento tão delicado. Para sermos
ainda mais práticos, basta pegarmos nosso automóvel e seguirmos
em direção às rodovias federais do nosso Estado.

O Deputado Elmiro Nascimento, ferrenho defensor da famosa
Rodovia do Milho, na região do Alto Paranaíba, falará sobre a situação
da nossa rodovia. Como faremos o espetáculo do crescimento,
famoso jargão do nosso Presidente, se não há estrada para escoar a
nossa produção?

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Nobre Deputado
Gustavo Valadares, estou ouvindo atentamente o seu
pronunciamento. Aliás, gostaria de cumprimentá-lo e dizer que
realmente estamos perplexos com a propaganda que se está fazendo
em relação ao PAC, ao bendito crescimento do Brasil, que, até agora,
como V. Exa. disse, é um dos piores do mundo inteiro. Ganhamos
somente do Haiti, que cresceu menos que o Brasil porque está em
guerra civil, caso contrário, teria crescido mais.

A propaganda está difundida pelos quatro cantos do País, mas nada
tem sido feito até agora. Aliás, ainda agora, vindo para a Assembléia,
ouvia um jornalista criticando exatamente isso, ou seja, que o PAC só
existe no papel. Não há nada de concreto.

V. Exa. falou do crescimento e do problema das estradas. Como
pode um país crescer sem infra-estrutura e estradas capazes de
escoar sua produção e propiciar condição digna de ir e vir aos
cidadãos? Infelizmente isso acontece não só na minha região, como
também no Estado inteiro. As rodovias federais estão literalmente
acabadas, por exemplo, a BR-354, a Rodovia do Milho, e a BR-365,
duas rodovias importantes que cortam praticamente o Brasil inteiro.
Não conseguimos nos deslocar mais. O Alto Paranaíba está ilhado
porque não há como ir para lá ou vir de lá. É preciso dar uma volta de
170km, passando por João Pinheiro, porque falta ação de governo. E
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isso está acontecendo não só com as estradas, mas também com os
portos e com os aeroportos. Vejam o problema do apagão aéreo.

O Presidente Lula está tendo muita sorte. Como V. Exa. muito bem
disse, a economia mundial cresceu sem que houvesse nada que
pudesse afetá-la, ao contrário do que aconteceu com o governo do
Fernando Henrique. Mas é agora que vamos ver o que acontecerá no
segundo mandato. A economia do mundo está decrescendo, e quero
ver a competência deste governo para crescer e impor esse PAC que
está sendo tão falado por aí.

Espero que o Brasil cresça pelo menos 4% - não estou nem
cogitando o valor de 5%. Que o espetáculo do crescimento aconteça
no segundo mandato presidencial.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Caro Deputado Gustavo
Valadares, estou estranhando a forma com que os companheiros
tiraram o dia para criticar a Prefeitura de Belo Horizonte.

Sem dúvida nenhuma, o Prefeito Fernando Pimentel é reconhecido
no País inteiro como o melhor Prefeito do Brasil.

Também gostaria de dizer que o segundo mandato do Presidente
Lula está apenas começando. Nos primeiros quatro anos, tivemos
inúmeras conquistas, inclusive reconhecidas por toda a população
brasileira ao reeleger o Presidente Lula. Foram mais de 6 milhões de
empregos gerados no seu primeiro mandato como Presidente, ao
contrário do governo anterior, que em oito anos não criou nada neste
país, ou melhor, venderam as principais empresas públicas e fizeram
um desmonte. Realmente o crescimento não chegou à era Fernando
Henrique Cardoso.

Temos mais quatro anos pela frente, mas já posso afirmar que o
Presidente Lula colocou o País nos trilhos, dada a difícil situação em
se encontrava. Tenho certeza de que, nos próximos quatro anos, o
nosso crescimento vai chegar porque acreditamos no PAC, que,
apesar de audacioso, é um plano firme e consistente. Vamos alcançar
todas as metas, e o povo brasileiro confia no Presidente, assim como
também confiamos.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço a V. Exa. o aparte. É
esse jogo democrático que fazemos dentro desta Casa que
engrandece o nosso trabalho.
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Faço coro com suas palavras e torço como ninguém para que desta
vez, neste segundo mandato, o Presidente Lula tenha aprendido, com
os primeiros quatro anos, a governar um país, o que não aconteceu
no seu primeiro mandato.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte) - Meu caro colega
Deputado Gustavo Valadares, serei extremamente breve, até porque
o tempo de V. Exa já se esgotou, e ainda lhe falta concluir.

Apenas gostaria de reiterar não só as suas palavras, mas também
as palavras dos Deputados Lafayette de Andrada e Elmiro
Nascimento.

Temos acompanhado nos últimos meses o lançamento desse
fantástico programa de crescimento que o Presidente Lula pretende
implantar no nosso país nos próximos quatro anos. Essa é apenas
mais uma de suas jogadas de “marketing”, como pudemos verificar
nos primeiros quatro anos de governo. Um país em que o Presidente,
na sua primeira eleição, defendia a bandeira do Bolsa-Escola e do
Bolsa-Família, e os jornais de hoje divulgam que esses programas
serão reavaliados, porque não atingiram ou não cumpriram as metas
que haviam sido determinadas... Agora, quando o mesmo Presidente
insiste em dizer que novas estradas serão construídas e as ferrovias
federais serão observadas com bons olhos pelo administrador público,
tenho a certeza de que isso serve apenas para fazer vista para a
população brasileira.

E o Deputado Paulo Guedes não me leve a mal, mas, quando disse
que o Presidente Lula colocou o Brasil nos trilhos, o certo é que as
nossas ferrovias estão acabadas, não existem mais. Do jeito que o
Brasil, país belo e com grande potencial, está, sob a regência do
Presidente Lula, e da forma como está sendo governado, tenho a
certeza de que, infelizmente, continuará nos trilhos, quer dizer, num
buraco sem fim.

O Deputado Gustavo Valadares - Para concluir, em vez de
utilizarmos o “slogan” da campanha do Presidente Lula, “Deixem o
homem trabalhar”, o que precisamos passar ao Presidente é o
seguinte: está na hora de trabalhar. Vamos começar a fazer este país
crescer como ele merece. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.



214

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, público que nos assiste pela TV Assembléia,
visitantes, gostaria de me manifestar, antes que o assunto caia no
esquecimento - o  que é de praxe, e eu tenho denunciado desta
tribuna -, sobre a nossa insegurança pública e os sobressaltos da
violência que vem campeando o nosso grande Brasil.

Após aquele episódio que chocou todos os brasileiros, o assassinato
cruel do garoto João Hélio, que foi arrastado por 7km, houve outros
crimes tão bárbaros ou piores que esse. E ainda continuamos vendo
as coisas andarem de forma muito lenta. E o pior: hoje, Deputado
Gustavo Valadares, ouvimos na Rádio Itatiaia, por volta de 8h30min,
uma entrevista do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a qual nos
deixou muito tristes. Ele tentava generalizar a situação de violência no
Brasil, dizendo que não poderia permitir o aumento da pena para o
menor infrator porque o Brasil precisa de educação e trabalho. Mas
em momento algum disse quais eram as medidas que o governo
federal estava tomando na área da segurança pública. A polícia da
União está sob a sua responsabilidade. A Polícia Federal é que
combate o narcotráfico, impede que cada quilo de cocaína entre no
Brasil passando por nossas fronteiras - possuímos 7.500km apenas
de fronteira seca. Portanto, este imenso país deixa a cocaína passar
livremente, chegando às nossas favelas e periferias e causando um
estrago enorme nas famílias.

Quando abrimos a linda Constituição da República, vemos o seu art.
144 estabelecer que a segurança pública é dever do Estado. Há uma
enorme parcela de responsabilidade do governo federal, que vem se
esquivando ao longo do tempo.

Então, fiquei muito triste, Deputado Carlos Pimenta, assim como V.
Exa., que ocupou a tribuna desta Casa para denunciar situação da
BR-135, por todos os prejuízos que tem causado, tanto no aspecto
material quanto humano, para as pessoas que por ela precisam
trafegar.

Portanto, são ações que estão no plano do governo federal e que
constantemente venho cobrando. Após a morte do garoto João Hélio,
houve o caso da garota Gabrielly, que morreu no colo do avô, na
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cidade de São Paulo, em razão de um assalto. No Espírito Santo,
houve o caso daquele garoto de 8 anos, filho de um Agente
Penitenciário de Minas Gerais, o qual foi violentado sexualmente e
depois morto. Recentemente, ocorreu também aquele crime bárbaro
contra os franceses. Todos os dias, temos contabilizado fatos assim.

Deputado Carlos Pimenta, costumo estabelecer como ordem
cronológica para começarmos a observar como o discurso está longe
da prática aquele assassinato da professora no ônibus 174, ocorrida
em 2000 numa ação desastrosa da Polícia Militar carioca. Foi um
crime que chocou o País. Para não dizer que gosto do embate
ideológico, de acusar um lado ou outro sem apontar as falhas, porque
isso não chega a dar bons frutos... Quando esse crime ocorreu,
Fernando Henrique estava à frente do governo federal. Pela televisão,
ele disse que estaria lançando um grande plano nacional de
segurança pública. Esse plano tinha 30 pontos. O que foi feito dele?
Um ponto foi executado: criar o Fundo Nacional de Segurança
Pública. Segundo um Consultor do Senado, que elaborou um estudo
sobre a matéria, ele não tem sequer uma amarração jurídica. Quer
dizer, um fundo que na verdade está desprovido até das amarrações
jurídicas necessárias para que tenha uma vida mais longa. A qualquer
momento podem dar uma “canetada” e terminar com o citado fundo.
Até hoje esse fundo restringiu-se a hrepassar migalhas para os
Estados. Então, começou lá. Há tempos temos observado isso.

Para alguns observadores desatentos, apresentamos esse ponto de
partida, porque naquele momento a grande imprensa brasileira fez um
enorme estardalhaço. A fim de parar com esse grande barulho,
Fernando Henrique Cardoso disse que tinha um Plano Nacional de
Segurança Pública. Temos assistido a isso o tempo todo; porém, as
medidas efetivas mesmo não são tomadas. Daquele episódio para cá,
quantos crimes já abalaram o País? Lembro-me de alguns: o
assassinato dos Prefeitos do PT Celso Daniel e Toninho; de Juízes;
do Promotor Francisco José Lins do Rego; dos Fiscais de Unaí, que
foi um crime bárbaro. Até hoje o STF, com a sua belíssima decisão,
permite que, para crime hediondo, haja uma progressão de regime.
Nessa progressão, o criminoso cumprirá 1/6 da pena. Aliás, abri esse
parêntese, que diz respeito ao assassinato dos quatro Fiscais de
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Unaí, para termos uma idéia da situação.
Há poucos dias, o Prof. Sacha Calmon publicou uma matéria sobre

a maioridade penal. Até hoje há pessoas que estão filosofando com
poesia e muito lirismo sobre esse assunto. Permitir que o menor
pratique crime hediondo, mediante violência, e sofra apenas uma
medida de internação de três anos é simplesmente falar para a
população: faça justiça com as próprias mãos. É isso que o Estado
está querendo fazer pela sua ausência, inércia, incompetência e
demonstração de atitudes que não saem do papel.

Dirão que há questões políticas e sociais que precisam ser levadas
em consideração. Concordo.

Quando digo - e repito várias vezes - que o menor de 17, 16, 15 ou
14 anos que comete crime hediondo deve responder, como dizia
Beccaria, proporcionalmente à gravidade do delito, é porque todos
sabemos que ele entende o caráter ilícito do crime. Todos sabemos
disso.

Portanto, é necessário termos essa consciência. Não estou
pregando nem pregarei em favor de se jogar fora todo o Estatuto da
Criança e do Adolescente, a Lei nº 8.069, de 1990, que, em sua maior
parte, é muito boa. Mas continuar premiando é um absurdo. O pior,
Deputado Lafayette de Andrada, é que a população às vezes não se
atém a um detalhe importante. Esse menor de 16 ou 17 anos - muitas
vezes biologicamente mais forte que muitas de suas vítimas, homens
e mulheres - que pratica um crime hediondo, mediante violência, pode
praticar 10 latrocínios e, quando alcançar os 21 anos de idade, será
posto em liberdade sem ter sequer uma ranhura na sua ficha criminal.
Isso é prêmio. Não me refiro ao menor que praticou furto de celular ou
arrombamento de residência. Para esses crimes, continuamos com o
Estatuto da forma como está. Entretanto, permitir que crime hediondo,
mediante violência, latrocínio, estupro e seqüestro seguidos de morte
tenham pena tão branda é simplesmente dizer aos maiores que
cometam os crimes e coloquem a culpa nos menores. Estes assumem
a autoria e deixam os maiores livres. Em um ou dois anos, no máximo
três, o menor estará na rua.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, não sou, como V. Exa., especialista em segurança pública,
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mas o bom senso mediano que todos temos mostra que ela esbarra
em várias questões, tais como legislação, progressão, comunidade
prisional, enfim, vários aspectos a serem considerados. O bom senso
nos informa também que a questão financeira e a do investimento são
extremamente importantes.

V. Exa. criticou o fundo de segurança. Nessa esteira, quero dizer
que o governo federal, nos últimos quatro anos, contingenciou os
recursos necessários para esse setor e não os repassou aos Estados.
Em Minas, ao contrário, multiplicamos, nesse mesmo período, em 10
vezes os investimentos em segurança. Veja bem: a questão já é
delicada, e o governo federal ainda diminui os recursos!

Hoje foi criada, no Congresso Nacional, uma frente parlamentar que
está colhendo assinaturas para apresentar uma emenda à
Constituição proibindo o governo federal de contingenciar recursos da
segurança. Essa é uma questão primordial, nevrálgica. O governo não
pode deixar de investir nesse setor.

Eram essas as considerações que gostaria de fazer, Deputados.
Parabenizo a atuação de V. Exa., grande especialista em segurança
pública. Muito obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao Deputado Lafayette
de Andrada o aparte. Sem recursos, sem dúvida, não há como
avançar nessa questão.

Tivemos, ainda há pouco, uma matéria criticando a ação da Polícia
Militar, que estaria gastando R$1.000.000,00 no Noroeste de Minas.
Deixo claro que seria justificável, se fosse necessário, gastar
R$10.000.000,00 para manter o cerco, o Estado Democrático de
Direito, para todos terem a noção de que as Polícias Militar e Civil
estão lá procurando, mesmo que não encontrem as pessoas. É
necessário manter o cerco, fustigar, pois é o poder de resposta do
Estado à capacidade do cidadão de acreditar no poder constituído. Se
assim não o fizermos, continuaremos assistindo a essa bandalheira.

Estive com o ex-Deputado Rogério Correia, grande companheiro,
por várias vezes, em Unaí, quando da chacina dos fiscais. Por que
não transformar o crime contra o agente público, seja fiscal, seja
policial; em hediondo? Hoje qualquer um mata um policial, e fica por
isso mesmo.
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Há uma turma que diz que enrijecimento de pena não adianta. Não
adianta como, se o Brasil não tem pena de morte, prisão perpétua
nem banimento cruel e trabalho forçado?!

A pena máxima é de 30 anos, e não conhecemos o criminoso que
ficou preso por esse tempo. Desafio os nobres colegas Deputados ou
aqueles que operam na segurança ou na área do direito para me
apontarem qual foi o bandido, no Brasil, que ficou 30 anos preso.
Depois, com demagogia, dizem que aquele cidadão não recebeu isso,
não recebeu aquilo. Estamos falando do que é mais protegido por
todo o arcabouço jurídico: a vida.

Para algumas pessoas, a vida do garoto João Hélio, da garota
Gabrielly e de tantos outros não tem o mesmo valor. Não se deve
apenar o menor ou o maior, seja ele quem for. Tem gente pensando
que o cidadão apenado por um crime hediondo tem de ser colocado
em um determinado local para sua ressocialização. Temos de invocar
Beccaria de novo, segundo o qual o principal objetivo da pena é punir,
e não ressocializar. Ressocialização é a conseqüência da punição. No
Brasil as coisas continuam a funcionar diferente: primeiro, vamos
ressocializar. Não, principalmente se uma criança foi estuprada, como
é o caso da Miriam Brandão, em que os assassinos, além de
seqüestrá-la, estuprá-la, matá-la, queimá-la e depois enterrá-la, já
estão soltos. Era crime hediondo. Há pessoas achando que as nossas
penitenciárias carcerárias primeiro têm de recuperar. Não! Primeiro é
preciso punir, segregar do convívio social, porque aquele cidadão tem
de aprender a refletir, anos e anos no xadrez, sobre a grave lesão que
cometeu à sociedade.

Temos muita gente de plantão com uma visão completamente
distorcida do que é uma pena e do seu objetivo. Primeiro, prende. É
crime hediondo? Vamos ressocializar o cidadão. Não é por aí. As
pessoas que pensam assim, com certeza, Sr. Presidente, não tiveram
sua família como vítima. Elas não chegaram perto de uma vítima, não
acompanharam a ocorrência policial de uma criança estuprada, com a
presença do pai e da mãe, não sabem entender o calor dos fatos e
pensar no outro lado.

O Estado tem o dever de punir. Não se trata de vingança. Cadeia
para crime hediondo mediante violência é dever do Estado. Não pode
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haver vingança. No Brasil não se permite isso, pois o cidadão está
protegido pelas cláusulas pétreas. Nesse sentido, Sr. Presidente,
fazemos um apelo. Estaremos, a Comissão de Segurança Pública,
pleiteando junto ao Presidente desta Casa uma agenda na Câmara
dos Deputados e do Senado Federal para que Minas, por meio dos
seus Deputados Estaduais, possa dar essa contribuição. Chega de
lero-lero, chega de conversa fiada. Precisamos disso. Não que isso vá
solucionar o problema de segurança pública. O cidadão, que trabalha
no dia-a-dia, precisa tomar conhecimento de que o Congresso
Nacional votou uma lei - severa - na qual a pena será proporcional à
gravidade do delito de quem o praticou. Esse cidadão, portanto, vai
ficar preso. É isso que precisamos conceder à população.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Gostaríamos de
cumprimentar o nobre Deputado Sargento Rodrigues. Sabemos que a
sua compreensão é global, que ele sabe bem, pela sua atividade e
história, que segurança pública não é caso, exclusivamente, de
polícia. Temos de fazer todo o esforço para a transformação da
sociedade brasileira, para que, de fato, a tranqüilidade possa voltar a
reinar, trazendo paz aos lares, aos cidadãos comuns de Minas Gerais
e do Brasil.

Queria aproveitar o aparte para solidarizar-me também com a
população do Noroeste de Minas, minha região, do Vale do Paracatu,
especialmente com a população de Bonfinópolis de Minas. Nas três
últimas semanas tenho passado por todas essas cidades, pelas
barreiras policiais, pelo cerco feito na região, estive lá, aliás, nos dias
em que foram capturados os primeiros reféns na localidade de
Riachinho. Sei de todo o esforço que está sendo feito.

É importante salientar que o índice de libertação de reféns vivos é
total. O índice mundial é de 66%, e o nosso é de 100%, por isso é
preciso parabenizar o pelotão que trabalha lá por ter alcançado um
índice bastante superior à média, com a libertação da totalidade dos
reféns. Esperamos que esse caso se conclua com sucesso para que
possamos voltar a ter um mínimo de segurança na região. Aquela
região tem muitas dificuldades estruturais, dificuldades de acesso,
esperamos, então, que a Polícia Militar possa, de fato, devolver a
tranqüilidade à população da região Noroeste e, por extensão, à do
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Norte de Minas, que têm sido vítimas da violência com a chegada do
crime organizado nas nossas regiões. Muito obrigado.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte) - Quero aproveitar a
presença de V. Exa., grande militar atuante, cujo trabalho efetivo na
nossa cidade conhecemos, para parabenizar a indicação da Ten.-Cel.
Luciene, nomeada Coronel da PMMG, que deverá passar a Subchefe
do Comando Militar do nosso Estado. Talvez todos esses fatos
nomeados por V. Exa. tenham solução com a presença e a
participação da mulher na política. São problemas sociais terríveis,
que trazem grande intranqüilidade para nossas famílias. Agora, com a
figura da mulher ajudando os homens a tomar medidas, podemos
vislumbrar, com muita esperança, um futuro melhor para o nosso país,
para Minas Gerais, para as nossas cidades.

Neste momento em que está sendo preparada a Conferência
Estadual da Mulher, que elege o tema “A mulher e o poder”, quando
será debatida exatamente a participação da mulher nos espaços do
poder, podemos dizer, com certeza, que estamos de mãos dadas no
combate a todos os problemas ligados à violência. A partir de hoje, dia
1º de março, daremos início à comemoração do Dia Internacional da
Mulher. Estamos preparando essa conferência para que possamos,
realmente, dar solução para esses problemas, porque sabemos
quanto isso tem prejudicado e trazido intranqüilidade para todas as
famílias brasileiras.

Portanto, parabéns, Polícia Militar, pela nomeação da Cel. Luciene,
que, tenho certeza, engrandecerá muito o trabalho militar do nosso
Estado e do nosso país.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço as palavras da
Deputada Maria Lúcia, ex-Prefeita, companheira de Cataguases,
atuante na região da Zona da Mata.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Agradeço a oportunidade.
Meu aparte será muito rápido, nobre Deputado. Ontem à noite, pelos
noticiários da grande mídia, acompanhei uma entrevista do
Governador que me deixou estarrecido. O que ele disse é muito
contraditório. É justo que ele reivindique mais recursos do Fundo
Nacional de Segurança Pública para o Estado de Minas. É louvável, e
apoiamos, mas há uma grande contradição, pois até hoje, em Minas
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Gerais, não instituímos o Fundo Estadual de Segurança Pública -
projeto de autoria de V. Exa. -, que é fundamental.

Quero reconhecer essa luta já de anos e anos. O Fundo resolveria o
problema estrutural da força de segurança pública na base,
principalmente no interior. No orçamento para o ano que vem, serão
mais de R$400.000.000,00.

V. Exa. sabe muito bem que não há nenhum Município no Estado
que não faça convênio com as forças de segurança pública,
principalmente a Polícia Militar. Se não contribuírem, infelizmente a
polícia não anda: não tem gasolina nem papel higiênico, não tem
condições de pagar energia, etc.

Isso resolveria o problema e, portanto, é um projeto de suma
importância que tem de ser aprovado. E o Governador expôs a
questão dos recursos, assim como outros Deputados. Esse projeto
resolverá o problema das forças de segurança pública do ponto de
vista estrutural: equipamentos, manutenção das viaturas. Se não for
aprovado, infelizmente, essas forças - a Polícia Civil e a Militar - terão
suas ações muito fragilizadas em todo o Estado.

Mais uma vez, venho fazer esse apelo. Se os índices de Minas são
positivos, isso se deve muito ao governo federal. Se fizermos uma
comparação, veremos que Minas Gerais, em sua história, nunca
recebeu tantos recursos como agora no governo Lula.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço ao Deputado Weliton
Prado o seu aparte e apoio. Esse é o Projeto de Lei nº 9, que trata do
Fundo Estadual de Segurança Pública. Não tenho dúvida nenhuma de
que o governo do Estado está no caminho certo ao cobrar
responsabilidade do governo federal, mas estamos aqui para cobrar a
fatura do Estado. O nosso projeto prevê a vinculação das taxas de
segurança pública ao Fundo, já que toda taxa só pode ser criada
mediante a contraprestação de serviço. Portanto, esse é um projeto
fundamental, uma vez que realmente traz uma tranqüilidade enorme
para as forças policiais de Minas ao vincular a receita.

Quero encerrar dizendo que, em se tratando de segurança pública,
temos de caminhar em duas direções: no campo da prevenção social,
sem, contudo, esquecer a repressão social. São duas pontas que
precisam caminhar juntas, e, cada vez mais, o governo do Estado vem
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reconhecendo a situação.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.
A Deputada Rosângela Reis - Quero agradecer a oportunidade,

parabenizar os Deputados que me antecederam e cumprimentar os
Deputados e Deputadas presentes.

Resta-me pouco tempo. Aqui foram abordados muitos temas: a
ingerência de uma administração, a corrupção política, a segurança
pública e outros, e não posso deixar de mencionar a educação. É
preciso que se invista na educação, no ensino de qualidade, para
assim minimizarmos esses índices de violência tão altos que nos
estarrecem e desanimam.

Entretanto, não podemos desistir. Temos, Deputado Sargento
Rodrigues, de vir a esta tribuna debater o assunto e propor soluções
para que haja melhoria da situação. Quero aqui mencionar que, no dia
12 de fevereiro, aconteceu no Município de Vargem Alegre uma
reunião em que se produziu um manifesto em prol da pavimentação
das estradas daquela região.

A chuva causou muitos prejuízos na região do Rio Doce. A situação
não está fácil. Está havendo prejuízos para os cofres públicos no que
se refere ao transporte escolar, ao transporte de pessoas que buscam
resolver problemas de saúde e de educação, ao transporte daqueles
que precisam trabalhar.

Portanto, há muitos prejuízos. Treze Municípios participaram desse
manifesto por meio da Associação dos Municípios do Vale do Aço -
Amva. Treze Prefeitos assinaram e endossaram o manifesto
solicitando a melhoria daquelas estradas.

Realizamos hoje uma reunião com o Dr. Danilo de Castro e lhe
entregamos um documento solicitando a duplicação da BR-381, no
trecho de Ipatinga a Governador Valadares. Trata-se de uma BR cuja
responsabilidade é do governo federal, mas é necessário que todos os
Deputados se engajem nessa luta, que a abracemos juntos em prol da
BR-381. Muitas vidas já foram ceifadas nesse trecho; aliás, perdemos
muitos colegas, Prefeitos, Vereadores.

Também solicitamos a conclusão da reforma da BR-458 no trecho
de Vale Verde a Ipaba, com a construção do trevo local; a obra do
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trecho da BR-458, acesso a Ipaba; a conclusão da reforma do trecho
da BR-458, de Vargem Alegre a Caratinga; a construção dos trechos
da BR-116, em Inhapim; o recapeamento do trecho de São João do
Oriente, na BR-458, e das estradas de Mesquita, de Joanésia a
Braúnas, que tanto precisam de melhoria.

Sabemos que o acesso ao escoamento de mercadorias aumenta o
IDH. Para que haja melhoria e facilidade no acesso, é preciso investir.

Conclamo os nobres Deputados a ajudar-nos nessa luta, a fim de
conseguirmos melhorias para os trechos vicinais de que a população
necessita. Agradeço, Sr. Presidente, a oportunidade de pronunciar-
me. Muito obrigada.
*- Sem revisão da oradora.

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.

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 Gustavo Corrêa (13), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 2.243, 2.244, 2.273, 2.823,
2.824 e 2.825/2005, 3.026, 3.039, 3.261, 3.281, 3.334, 3.697 e
3.724/2006, e Leonardo Moreira (28), solicitando o desarquivamento
dos Projetos de Lei nºs 1.935, 1.936, 1.955, 1.956, 1.961 e
1.980/2004, 2.047, 2.109, 2.128, 2.151, 2.152, 2.153, 2.154, 2.163,
2.190, 2.191, 2.202, 2.203, 2.404, 2.466, 2.707, 2.882 e 2.895/2005,
3.177, 3.179, 3.444, 3.691 e 3.692/2006.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Vanderlei Miranda,

solicitando que o Projeto de Lei nº 40/2007 seja distribuído à
Comissão de Turismo. Em votação, o requerimento. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
Requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, solicitando que o

Projeto de Lei nº 79/2007 seja distribuído à Comissão de Turismo. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

- Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa à oradora o prazo de 20 minutos. Com a palavra,
a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Deputado Doutor Viana,
Presidente em exercício, os Deputados presentes à Mesa, no
Plenário, a imprensa, a TV Assembléia e os demais que nos
acompanham neste momento.

Em nome da Bancada do PT, faremos uma breve exposição que
também contará com a participação do Deputado Carlin Moura, do
PCdoB. Antes, porém, gostaria de dizer que ouvi atentamente as
várias manifestações dos Deputados. Todos os partidos políticos
presentes na Assembléia Legislativa, os que dão sustentação ao
governo Lula e o PT fizeram uma avaliação profunda do resultado das
eleições e das discussões sobre reforma política, enfim, temas
nacionais que são importantes para pensarmos o crescimento do
País, repensarmos o modo de organizar os partidos políticos, o que a
população tem dito dos políticos brasileiros e que leitura nos fazem ter
da política brasileira nos últimos anos, especialmente sobre os
resultados das eleições em 2006.

Uma das lições aprendidas no último ano é que a população
brasileira, a partir de sua própria história e vida, fez uma escolha
diferente da opinião pública, posicionando-se com base em suas
próprias realizações, benefícios, mudanças e melhorias de vida que
chegaram a cada um. Isso, apesar de toda a crise política e da opinião
pública estabelecida muitas vezes a partir de uma visão conservadora.

Essa é uma lição que nos faz mudar de comportamento e nos faz
examinar como partidos políticos, colocando-nos, de fato, no novo
contexto da sociedade brasileira. A antecipação eleitoral ocorrida no
debate das eleições de 2006, feita durante mais de um ano e meio
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sobre o Presidente Lula, resultou em 58 milhões de votos nas urnas.
Seria prematuro fazer uma antecipação da disputa eleitoral em Belo

Horizonte. É preciso reconhecer que a gestão pública não é fácil,
governar requer prioridades, planejamentos, escolhas, acertos, uma
boa equipe, um bom programa de governo e uma boa articulação
política com a sociedade, os partidos e a Câmara de Vereadores.

O debate em Minas Gerais, especialmente em Belo Horizonte, deve
ser ético. O debate feito na sociedade em relação à corrupção
necessita de provas. Quando se fala publicamente, é preciso que se
apresentem os fatos para que a população possa aferir o que está
sendo dito.

Assim como nas representações do PV, que hoje sustenta o
governo Lula, e no belíssimo trabalho do Ministro Gil à frente do
Ministério da Cultura, os cuidados políticos devem permear a
administração de Belo Horizonte.

Participei de um encontro do Mercosul sobre educação. Para minha
surpresa, a questão da experiência da educação em horário integral, a
escola aberta, os novos métodos pedagógicos implantados em Belo
Horizonte e Contagem e em grande parte dos Municípios da Região
Metropolitana foram exemplo de gestão e mudança na área da
educação. Também as experiências de implantação do Sistema Único
de Assistência Social - Suas - possibilitaram critérios igualitários do
governo federal para Estados e Municípios. Belo Horizonte foi
precursora na implantação do Suas sem paternalismo, com proteção
social de fato aos cidadãos que mais precisam dos cuidados do
Estado. Há também as experiências no cuidado em relação à
urbanização de favelas. Enfim, uma série de experiências positivas
que se relacionam de maneira participativa com a sociedade devem
ser consideradas quando se faz uma avaliação tão dura da gestão
municipal.

Farei um breve comentário. Ouvi falas de representantes do PFL,
que agora se chama Partido Democrático, e acredito que avaliaram e
tiraram lições desse processo. Precisamos ter novos comportamentos
diante da sociedade brasileira. Quando pensamos em crescimento
econômico, não queremos apenas crescimento do PIB. O crescimento
do PIB de 1964 até 1980 atingiu uma média de 7,8%, mas nos últimos
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anos não é o que desejamos. Queremos crescimento do PIB com
distribuição de renda e inclusão social, possibilitando a milhares de
famílias o acesso a direitos sociais básicos, negados historicamente
ao longo de muitos anos neste país. Precisamos reduzir as
desigualdades sociais. É responsabilidade do primeiro mandato do
Presidente Lula e de todos os governantes, e deste segundo mandato,
que se inicia promissor nesse sentido, fazer crescer o Brasil,
possibilitando que milhares de brasileiros possam alimentar-se com
dignidade, ter moradia e salário mais digno, enfim, ter condições de
ser cidadãos brasileiros. É o Brasil cidadão e o Brasil nação que
desejamos.

É claro que, nesses próximos anos, desejamos crescer além de
4,5%, talvez 5%, para que tenhamos um Brasil com essa cidadania.

O ambiente econômico e político de hoje nos ajuda a obter essas
condições. Temos menor vulnerabilidade externa, tanto é que a queda
das Bolsas da China não abalou a nossa economia. Realizamos um
pagamento antecipado de R$15.000.000.000,00 ao FMI, para não
termos mais a sua tutela sobre as decisões da nossa política
econômica e podermos agir com soberania, ter a nossa própria
política a partir da experiência brasileira.

Hoje temos reservas de US$100.000.000.000,00. Os nossos juros
estão em queda, e queremos que eles caiam mais para contribuirmos
para o setor produtivo, ajudando o País a crescer. Temos um dos
menores riscos-país da nossa história. Acredito que o ambiente
econômico contribui para termos uma aceleração do crescimento.
Quando o Presidente Lula diz que é preciso o Estado brasileiro ter
papel de indutor do desenvolvimento, não se trata de uma idéia de
mercado, mas sim de que o País precisa ter um planejamento
estratégico de desenvolvimento e, a partir daí, somar forças com a
iniciativa privada, com os empresários e com todos os governos, para
possibilitar assim o crescimento deste país. Essa é que é a agenda
política do Brasil neste momento.

Há também a agenda da reforma tributária e da reforma política para
que possamos ter financiamento público, listas partidárias, fidelidade
partidária e também um sistema eleitoral e político capaz de somar
com a democracia, o que fortalecerá os partidos. Com tudo isso,
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teremos uma democracia mais igualitária no nosso país. Esses são os
eixos que consideramos importantes para termos o desenvolvimento
que todos sonhamos.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Deputada Elisa Costa, nossa
querida Líder nesta Casa, acredito que esse debate sobre o
crescimento econômico é oportuno e importante para a sociedade
brasileira. Em que pese ao profundo respeito que tenho pelos colegas
parlamentares do PFL e do PSDB, ressalto que, no meu
entendimento, o debate apresentado por eles está defasado. A
avaliação do primeiro mandato do governo Lula foi feita nas urnas
deste país nas eleições de outubro. Aliás, devo chamar a atenção
para o fato de que o segundo turno das eleições no Brasil foi
fundamental para passar o País a limpo. Demonstrou-se que, se hoje
o Brasil cresce pouco, isso ocorre em decorrência da política
estrutural implementada durante os últimos anos e da herança maldita
dos oito anos de governo de Fernando Henrique Cardoso.

Durante o período do governo de Fernando Henrique Cardoso,
houve a venda de 76% do patrimônio público deste país. Encontramos
uma economia dilacerada e destruída. Os primeiros quatro anos do
governo Lula foram para organizar a casa, estabilizar a economia e
preparar o Brasil para o crescimento. As urnas demonstraram isso
com os 58 milhões de votos. Agora, se há uma coisa que faz com que
o nosso Presidente Lula tenha a cara do nosso povo brasileiro é a
marca da transparência e da sinceridade.

O Presidente Lula, assim como nós, não está satisfeito com os
níveis de crescimento econômico do País. E ele diz isso todo dia.
Agora o debate é este: como acelerar o crescimento. E não é à toa,
Deputada Elisa Costa, que a marca principal do segundo mandato, o
gesto simbólico, é o PAC. É isso que está em jogo. O nosso país está
preparado para esse crescimento. Não vamos ficar debatendo o que
foi debatido. Vamos debater para a frente, vamos ver o que o País
precisa fazer, pois realmente o nosso crescimento está aquém do que
o Brasil precisa.

Se verificarmos os últimos números, o Brasil cresce em índice
pequeno, mas, se verificarmos o último trimestre de 2006, ele já
aponta o rumo da economia. Crescemos 1,1% no último trimestre, o
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que, no ano, totaliza mais de 4%. Esse é o rumo, o norte. O País
precisa crescer acima de 5%. Por isso precisa-se de investimentos
nas áreas públicas, fortalecer as empresas públicas, exonerar e
isentar a forte carga tributária.

No PAC, Deputada Elisa Costa, há uma política de compensação e
isenção tributárias que encontra resistência do Governador Aécio
Neves, que faz o discurso de que a carga tributária é alta. Mas, na
hora de fazer a compensação e a isenção tributárias, é uma
choradeira danada. O discurso é um, e a prática, outra. Se queremos
investimentos, temos de promover a isenção tributária, para sobrarem
investimentos para a infra-estrutura, as estradas, as hidrelétricas e a
duplicação da BR-381. Esse é o debate no momento, porque o outro
já não serve ao Brasil, pois o Brasil já o fez no segundo turno das
eleições. E o Presidente Lula, em pouco tempo, demonstrou que
muita coisa estava errada neste país. O pouco que ele acertou já
ocasionou grande resultado na vida dos brasileiros.

Hoje passei em frente ao Centro Federal de Educação Tecnológica -
Cefet -, na Av. Amazonas, e há uma obra monstruosa sendo
construída ali. Outro dia visitei a UFMG, minha saudosa universidade,
onde tive oportunidade de me formar. Hoje ela possui outra cara; é
outro patamar. Com todas as dificuldades, o Brasil tem mostrado um
rumo diferente: o rumo do crescimento econômico com inclusão
social.

Esse é o debate, Deputada Elisa Costa. E queremos convocar
todos: a Oposição, a Situação, o PFL, o PSDB. Esqueçam o passado
e preocupemo-nos com a aceleração do crescimento, pois isso é o
que interessa ao povo brasileiro e ao povo de Minas Gerais.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputada Elisa
Costa, gostaria de concordar com V. Exa. quando diz que o Brasil
precisa de reformas estruturantes. Precisa mesmo; não podemos
continuar patinando. Mas o que desejamos - e é fundamental - é o que
não ocorreu nos últimos quatro anos; queremos que essas reformas
ocorram, que essa agenda ocorra de fato. A reforma tributária não
houve, assim como as reformas previdenciária e política; não
obstante, todos os dias, o governo federal falar da necessidade
dessas reformas, que desejamos.
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Foi dito que o governo de Minas é contra a desoneração da carga
tributária. Isso não é fato, mas falácia. O que há no PAC é uma
desoneração daqueles impostos distribuídos aos Estados. Nas
contribuições que ficam só nas mãos do governo federal, ele não
mexeu, mas foram desonerados os impostos cuja receita é dividida
com os Estados. E os Municípios ganharão menos recursos ainda.

V. Exa. está de parabéns quando fala da importância desses
projetos estruturantes para o Brasil, mas temos de torcer para que, ao
contrário do que houve nos últimos quatro anos, eles efetivamente
ocorram nos próximos quatro anos e não fiquem apenas no blablablá.

A Deputada Elisa Costa - Queria comentar, Deputado Lafayette de
Andrada, que a reforma tributária só não aconteceu porque a grande
maioria dos governadores ainda não aceitaram o debate. E, no
próximo dia 6 de março, quando o Presidente Lula se reunirá com o
conjunto de Governadores do Brasil, além das diversas ações
relativas ao PAC, um dos temas que ele está trazendo é a reforma
tributária.

E qual é a manifestação dos Governadores, qual é a manifestação
do Governador de Minas? Eles já questionam e discutem a reforma
tributária. Na verdade, quando se quer avançar, quando se quer
pensar no conjunto do País e quando se quer reduzir a carga
tributária, sentimos a resistência de todos porque todos querem
ganhar e ninguém quer dividir. De fato, é preciso uma avaliação mais
sincera desse tipo de comportamento, até do governo de Minas
Gerais.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Agradeço a V. Exa. o
aparte. Quero fazer algumas correções e observações.
Primeiramente, com certeza, nosso partido ainda é o PFL, até o dia 28
de março, data em que faremos uma convenção nacional para
aprovarmos a refundação do partido. Entre outros assuntos da pauta
de discussão desse dia estará a mudança de nome, não para Partido
da Democracia, mas para Partido Democrata.

Nosso partido, o que tenho até de agradecer a Deus, realmente
ouve o recado das urnas, é sensível à vontade popular. Por isso,
buscamos a modernização, tentando aproximar-nos ainda mais da
sociedade brasileira. Estamos analisando os erros cometidos pelo
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nosso partido. Deputado Carlin Moura, não podemos nunca deixar de
olhar o passado. Só assim impediremos que os mesmos erros sejam
cometidos no futuro.

Estamos levando conosco - do contrário não seria uma refundação,
mas uma fundação - os princípios que julgamos importantes, que
persistem desde a fundação da Frente Liberal, constituída para
viabilizar a volta da democracia no nosso país. Quero deixar essa
observação bem clara.

Discordo de V. Exa. quanto ao crescimento econômico. Não
podemos minimizar o fato que está hoje estampado nos jornais de
todo o País. Quando analisamos o crescimento do PIB, tratamos de
um fato econômico que, se não for o mais importante, é um dos mais
importantes a mostrar-nos a quantas anda nosso crescimento. O
crescimento econômico, a distribuição de renda, como V. Exa. bem
disse, tudo se reflete no crescimento do PIB do nosso país.

Torcia - e ainda torço por sucesso daqui a quatro anos - para que
hoje eu não estivesse aqui fazendo essa observação do crescimento
pífio do primeiro mandato do governo Lula. Queria estar jogando
confete e serpentina e comemorando um crescimento, como o da
Venezuela do Presidente falastrão e populista Hugo Chávez, de mais
de 10% no último ano. Infelizmente, o crescimento do Brasil foi menos
de 2,5%.

Estamos todos dentro do mesmo barco. Não acredito e discordo do
Deputado Carlin Moura, que disse que as eleições do ano passado
resolveram todos os questionamentos. Nas eleições foi eleito o
Presidente da República, mas foi eleita também uma Oposição que
questionasse resultados pífios, como esses que hoje vemos nos
jornais. Precisamos ficar do mesmo lado. Torço pelo meu país. Por
isso, hoje tenho de torcer pelo governo; todavia, tenho a obrigação de
questionar o que vejo de errado no governo, porque esse é o meu
papel hoje, como membro do PFL, que foi escolhido pela população
para ser da Oposição.

Infelizmente, só tenho visto, com muita sinceridade e nenhuma
demagogia, muita falácia, muita irresponsabilidade no discurso e,
acima de tudo, um populismo exacerbado, o que é muito aflorado em
nossa América Latina. Precisamos deixar isso um pouco de lado e
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partir para o choque de gestão, para a gestão administrativa, com
competência e responsabilidade.

Agradeço a V. Exa. o seu espírito democrático. Pode ter a certeza
de que, quando eu estiver nesta tribuna, concederei a V. Exa. quantos
apartes pedir, para que possamos, de forma democrática, sincera e
transparente, estabelecer o diálogo e a interposição de idéias. Muito
obrigado a V. Exa., a quem desejo sucesso nestes próximos quatro
anos, o que desejo não só a V. Exa., mas também ao seu partido, que
é o do governo federal.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Gustavo Valadares.
Gostaria de fazer referência a outro tema, mas, tratando ainda da

questão do crescimento, ressalto que realmente, quando o Presidente
Lula assumiu o governo para exercer seu primeiro mandato, a
economia do País estava no fundo do poço. Todos nós sabemos
disso. Nos últimos quatro anos, o governo trabalhou para garantir a
estabilidade e preparar o Brasil, do ponto de vista econômico e social,
para o desenvolvimento. Agora, as condições políticas e econômicas
apontam para isso. Em dezembro, o governo Lula já detinha uma
avaliação do resultado do PIB. Diante disso, surgiu a perspectiva, a
necessidade de se pensar em um plano de aceleração do crescimento
que envolvesse a sociedade brasileira.

O Deputado Carlin tem toda a razão: temos de pensar em como
podemos participar efetivamente do processo de crescimento do País,
com distribuição de renda. Atualmente, registra-se que 6 milhões de
famílias conquistaram dignidade, saíram de uma situação crítica, no
que se refere à sua vida e à sua história, já que têm direito a uma
renda, a um salário e, dessa forma, usufruem melhores condições de
vida; porém desejamos ir além, ou seja, queremos ver mais famílias
participarem de programas sociais. Com os programas de geração de
trabalho e renda, com o crescimento econômico, que viabiliza a
criação de empregos formais, e com a participação da sociedade,
haverá novas perspectivas para o País.

A grande novidade, nesse processo político, são os novos agentes
sociais e históricos, que levantaram a cabeça e estão dizendo:
“Somos cidadãos, queremos participar, construir este país, ser
protagonistas das mudanças sociais e econômicas, para as quais o



232

Brasil e toda a sociedade se preparam”.
Por fim, farei um registro. O Ministério das Cidades, há alguns dias,

publicou a lista de cidades que receberão os primeiros projetos
referentes à área de saneamento para todos. Esses projetos foram
aprovados para Minas Gerais, e alguns deverão ser executados em
2007. São 37 cidades, cuja maioria faz parte da Região Metropolitana
de Belo Horizonte, somando-se R$569.000.000,00. Ademais, haverá
outros programas e outros recursos do Orçamento Geral da União -
OGU. Na verdade, esses recursos são oriundos do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço - FGTS; todavia, como eu dizia, haverá outros
programas e recursos que virão contribuir para o saneamento em
Minas Gerais. São projetos na área de abastecimento de água, de
desenvolvimento institucional de projetos para os Municípios, de
esgotos sanitários, de águas pluviais, de destinação final do lixo e do
saneamento integrado, incluindo-se pavimentação.

No que se refere ao valor, chamo a atenção de todos para um
detalhe. Refiro-me ao valor que vai ser operado pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa. Ou seja, dos
R$569.000.000,00 das 37 cidades de Minas, a Copasa vai operar
diretamente R$229.067.000,00. Como se vê, chegam recursos do
governo federal para os Municípios, e a Copasa opera grande parte
deles. Portanto fica demonstrado que há recursos federais, sim, para
o saneamento. Diante disso, temos de refletir se a Copasa reúne - ou
não - condições para promover a universalização do saneamento no
Estado de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, faço a V. Exa. um
requerimento a ser encaminhado, se for o caso, à Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais da Casa, propondo um voto de louvor,
uma manifestação de apoio e de aplauso ao ex-Vice-Presidente dos
Estados Unidos, Al Gore, pelo grande movimento universal que faz
em defesa do meio ambiente. Não se trata apenas de uma defesa
teórica, porque tem tomado atitudes muito importantes e de expressão
em defesa do Protocolo de Kioto. Ele convoca nações e países que
ainda não o assinaram a fazê-lo. Tem instituído prêmios que
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possibilitem a solução ou pelo menos a viabilização de soluções para
o problema do aquecimento global, que, infelizmente, hoje é uma triste
realidade. Há pouco tempo, produziu um documentário chamado
“Uma verdade inconveniente”, que ganhou um prêmio importante nos
Estados Unidos. Ele abordou esse tema tão complexo e tão grave,
que é o aquecimento global. Por essa razão, Sr. Presidente, e ainda
em consonância com a decisão de comissões especiais que
funcionaram na Casa na legislatura passada, sobre o Protocolo de
Kioto, de governança ambiental e de silvicultura, faço essa proposição
que me parece uma iniciativa oportuna e que deve merecer a atenção
e, se possível, a aprovação desta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, quero tratar de uma
questão de destaque. Na última terça feira, tive oportunidade de fazer
uma visita à Câmara dos Vereadores de Contagem para rever os
meus amigos Vereadores, quando recebi uma missão para trazer ao
Plenário e às comissões da Casa. O nosso querido Vereador Lucas
Cardoso, em 2006, aprovou um requerimento solicitando ao governo
de Minas reformas dos brinquedos, das instalações, de placas
educativas de sinalização dos jardins e canteiros do Parque Fernão
Dias, no Município de Contagem, na divisa com Betim. Para surpresa
dos Vereadores, o governo do Estado, por intermédio do Chefe de
Gabinete da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, o Sr. Antônio Eustáquio Oliver, enviou correspondência,
datada do dia 9/2/2007, dizendo que o Parque Fernão Dias não está
mais sob a administração do Estado, e sim da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes do Município de Betim.

Sr. Presidente, o Parque Fernão Dias é uma área verde localizada
na divisa Contagem-Betim. A sua maior área física se encontra em
Betim, mas com sua portaria voltada para a cidade de Contagem.
Desde 1985, mesmo sendo de propriedade do Estado, esse parque
sempre foi administrado pela Prefeitura Municipal de Contagem. Na
época da administração do nosso querido ex-Prefeito Newton
Cardoso, no parque foi construída uma pista de ciclismo, uma das
mais modernas da América Latina, com vários vestiários e cabines
para televisão. No parque ainda há a Escola Municipal Inecac,
também mantida pelo governo municipal de Contagem.
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Sr. Presidente, essa situação causou um certo constrangimento aos
nobres Vereadores de Contagem, especialmente ao Vereador Arnaldo
de Oliveira, ex-Presidente da Câmara, e ao Vereador Professor
Carlinhos, que são muito atuantes na área, porque nenhum dos
Vereadores sabia dessa informação. O governo do Estado em
momento algum comunicou essa decisão da transferência da
administração do parque para o Município de Betim. Tenho profundo
respeito pela administração de Betim e pelo Prefeito Carlaile Pedrosa.
Como Deputado, acredito que o parque, por fazer fronteira com os
Municípios de Betim e Contagem, deve ser administrado por meio de
uma gestão participativa, de uma co-gestão entre os dois Municípios.
Esse assunto merece uma discussão mais aprofundada por parte do
governo do Estado e das Prefeituras de Contagem e de Betim,
envolvendo os Vereadores desses dois Municípios. Aprovamos um
requerimento solicitando audiência pública na Comissão de Educação,
da qual sou membro titular com o objetivo de aprofundar a discussão
acerca da situação do Parque Fernão Dias, pois também há
investimento do Município de Contagem bem como a participação da
população dessa cidade. Os Vereadores levantam a discussão sobre
o Cesu dos Bairros Amazonas e Eldorado, o qual está sob a
administração do governo do Estado, ao passo que, durante 20 anos,
permaneceu sob a administração de Contagem. O governo do Estado
retomou-a e hoje ela está numa situação de abandono, sobrevivendo
do esforço dos seus servidores e trabalhadores, que dão a vida para
manter aquele espaço funcionando.

Espero que, com os demais colegas, realizemos audiência pública
para esclarecer essa situação aos Vereadores de Contagem e à
população de Contagem e de Betim. Decisões como essa não podem
ocorrer de cima para baixo. Obrigado.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Srs. Deputados, do meu
gabinete assisti ao início do pronunciamento do Deputado Carlin
Moura, do PCdoB, que abordou a questão do Parque Fernão Dias e
dos Centros Sociais Urbanos Eldorado e Amazonas.

Desde que retornei a esta Casa, tenho procurado focar minha
atuação em questões mais relevantes. Se eu quisesse ser Vereador,
ter-me-ia candidatado à Câmara de Contagem. Todavia, como fui
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eleito Deputado Estadual, creio que este Parlamento merece
discussões mais consentâneas com a finalidade da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, como a atividade de
fiscalização do Poder Executivo e a legislação de matéria
complementar ou não à Constituição Federal, mas relativa ao Estado.

De certa forma, tenho-me recusado a discutir questões paroquiais
até mesmo para não apequenar este Plenário e a população que nos
trouxe aqui. É uma perda de tempo a Assembléia Legislativa discutir
questão dessa natureza, absolutamente improcedente, inverídica, que
não guarda nenhuma relação com a verdade.

Queria dizer ao Deputado Carlin Moura que não posso chamá-lo de
cristão novo até porque ele é do PCdoB, é comunista, e comunista
não acredita em Cristo. Portanto cristão novo ele não pode ser.
Gostaria que discutíssemos a verdade. Qual é a verdade? Soube
desse entrevero na Câmara de Vereadores de Contagem, mas a
verdade não é essa.

O Parque Fernão Dias nunca deixou de pertencer ao Estado de
Minas Gerais desde a sua instituição. A titularidade do Parque
pertence à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes - Sedese.

Com a delegação de poderes que a Assembléia deu ao Governador
e com a criação da nova Secretaria de Esportes e Juventude, não
ficou sequer definido para quem irá a direção do Parque Fernão Dias.

Gostaria de dizer ao Deputado Carlin Moura, do PCdoB, que essa
afirmação não procede. O ofício que o Chefe de Gabinete do
Secretário de Meio Ambiente remeteu à Câmara de Vereadores é um
ofício equivocado. Ele quis dizer Sedese do Estado, até porque Betim
não tem Sedese. Se o antigo Vereador e o agora Deputado não sabe
disso, é bom lembrá-lo. Para trazer uma informação, primeiro, é
preciso procurar saber a sua procedência. Está tudo errado. Isso não
é verdade.

Betim não tem Sedese. Entrei em contato com o Prefeito Carlaile, e
ele me informou que nada sabe sobre passar o Parque Fernão Dias
para Betim. Além do mais, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
nunca gerenciou o Parque. Quer dizer, essa informação é equivocada.
As pessoas deveriam usar um aparelhinho chamado telefone e tentar
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confirmar os fatos a fim de não trazer inverdades para o Plenário,
descendo ao nível da futrica e da fofoca paroquial.

O Parque pertence ao Estado e está sob a gerência da Sedese. A
Secretaria de Estado de Esportes e Juventude é que vai definir se o
parque fica na Sedese ou se vai para a Secretaria de Estado de
Esportes e Lazer.

O Parque Fernão Dias nunca foi da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente. Esse ofício, Deputado Carlin Moura, mostra o notório
equívoco desse Chefe de Gabinete e de quem o assinou ou o redigiu.
Isso não é verdade. A Sedese nunca esteve em Betim. Aliás, seria até
ótimo que estivesse em Betim, porque sabemos que a Prefeita não
quis assumi-lo.

V. Exa. e o Arnaldo disseram que iriam tomar o Cesu dos seus dois
colegas Vereadores para poder administrar. Tenho gravação
confirmando isso. Vamos deixar as coisas da nossa paróquia para a
nossa paróquia. Quanto a problema de Contagem, eu resolvo em
Contagem, mas problemas de Estado devem ser discutidos aqui a
exaustão. No entanto, se V. Exa. deseja transferir para esta Casa a
Câmara de Vereadores de Contagem, vamos pedir uma reunião
especial e trazer todo o mundo para discutir.

Volto a repetir, estamos tratando de uma questão paroquial, e não
verdadeira. Todos faltaram com a verdade, inclusive o Secretário que
informou e o ex-Vereador Prof. Carlin, que divulgou. Desafio V. Exa. a
provar, em qualquer época, que o aludido Parque deixou de ser do
Estado, a não ser durante um período em que esteve em comodato
com a Prefeitura de Contagem. Aliás, isso ocorreu por orientação
política de um aliado de V. Exa. e do nosso Presidente, que é o
Vereador Avair Salvador, do PSB.

Repito, informo, insisto e encerro dizendo que isso não é verdade. O
Parque Fernão Dias é do Estado de Minas Gerais. Na hora em que
definirem se ele ficará na Sedese ou irá para a Secretaria de Esportes
e Lazer, do nosso querido companheiro Deputado Fahim Sawan, fique
sabendo que o Estado vai investir com grandes equipamentos.

Muitos dos equipamentos que lá estão foram montados pela
Prefeitura, pela Polícia Militar, pela terceira idade, pela Secretaria de
Esportes, etc.
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Quanto aos Cesus, quero dizer que eles são do Estado, tanto o
Cesu Eldorado quanto o Cesu Amazonas. Eles estão funcionando
muito bem. O Cesu Amazonas possui uma companhia de polícia que
fui eu que instalei e um posto de saúde que não foi a atual
administração quem fez, e sim eu. Lá dentro também está
funcionando muito bem a biblioteca da Igreja Católica. Além disso, as
crianças estão sendo muito bem assistidas pela D. Cassilda
Madureira. No ano passado, aconteceu o sétimo campeonato, e o
Deputado Wander Borges, na época Secretário Adjunto de
Desenvolvimento Social, esteve no Cesu, onde o campeonato
continua funcionando, com mais de 36 equipes disputando. Também
está sendo construído no local um quartel da Polícia Militar, cuja
construção fomos nós que solicitamos ao Governador Aécio Neves, e
que agora V. Exa., a Prefeita e os Vereadores querem tomar, e não
têm direito a nada; não fazem nada.

É conversa fiada! O quartel é da polícia, por solicitação nossa ao
Aécio Neves; as avenidas sanitárias foram fruto de convênio que eu
assinei com a Copasa, com o Governador Aécio Neves; não tem nada
na Prefeitura de Contagem; o tratamento de Nova Contagem é da
Copasa! Não fez coisa alguma!

O senhor pode aguardar a nossa resposta, além desta, sobre esse
fato pontual. No ano que vem, faremos o julgamento, a atualização
das imagens.

Quero concluir dizendo que falta a verdade a V. Exa., que deve
procurar saber as informações com maiores detalhes. Não é verdade!
Esse Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
equivocou-se, porque nunca o Parque Fernão Dias pertenceu a essa
Secretaria, ele é da Sedese, como também não se sabe se fica aqui
ou se vai para a Secretaria de Esporte. Hoje, quero reafirmar que não
tem nada de Betim, não passou para Betim. Aliás, antes tivesse
passado mesmo, porque o Prefeito Carlaile cuidaria bem, e Contagem
iria usufruir, porque só atende aos moradores de Contagem.”

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Wander Borges) - A Presidência

verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
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Deputados para a reunião especial de terça-feira, dia 6, às 9 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária na
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada será publicada na edição do dia 6/3/2007.). Levanta-se
reunião.

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

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/2/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini e Elmiro Nascimento (substituindo este
ao Deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do PFL),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado André Quintão (13), em que
solicita sejam realizadas audiências públicas com a finalidade de
discutir o Dia Internacional do Combate ao Trabalho Infantil; o Dia
Nacional do Assistente Social; o Dia Nacional de Enfrentamento à
Violência Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; o
Dia de Luta dos Povos Indígenas; o Dia Estadual do Fundo Amigo da
Criança, e de discutir a comemoração dos 17 anos da aprovação do
Estatuto da Criança e do Adolescente e de instalar a Frente
Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente
nesta Legislatura. Solicita ainda sejam realizadas audiências públicas
conjuntas com as Comissões de Política Agropecuária e
Agroindustrial, para discutir a efetiva implementação da Lei nº 15.982,
de 19/1/2006; do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para
debater a Norma Operacional Básica; de Cultura, para discutir a
elaboração e a implementação de uma política estadual voltada para a
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Cultura no Estado; de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática,
para discutir com as escolas infantis o Censo Escolar Anual da
Educação Básica, realizado pelo Inep; e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para discutir o PMDI e PPAG. Solicita ainda seja
realizado debate público para discutir o papel do Estado na execução
do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 1º de março de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 1º/3/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.

Eula Pereira de Melo Borges, ocorrido em 28/2/2007, em Uberlândia.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. José
dos Reis de Oliveira, ocorrido em 22/2/2007, em Santa Rita de
Jacutinga. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/2/2007

Às 9h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Leonardo Moreira, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Agostinho Patrús Filho. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes, e informa que a
reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão. A
Presidência comunica o recebimento de ofício do Cel. PM James
Ferreira Santos, Chefe do Gabinete Militar do Governador e
Coordenador Estadual de Defesa Civil, conforme publicado no “Diário
do Legislativo” em 24/2/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos da Deputada Cecília Ferramenta em que
pede seja realizada reunião desta Comissão para debater, em
audiência pública, os impactos da Lei nº 11.340, de 7/8/2007, no
combate à violência contra a mulher; e dos Deputados Agostinho
Patrús Filho em que solicita seja encaminhado pedido de providências
ao Chefe da Polícia Civil para que se institua, naquele órgão, um
serviço de assessoramento parlamentar destinado à interlocução
dessa Casa com a Polícia Civil; Tiago Ulisses em que pede seja
realizada reunião desta Comissão no Município de Paraisópolis para
debater, em audiência pública, o problema de segurança pública na
comarca sediada naquele Município; Sargento Rodrigues em que
pede que esta Comissão e a Presidência desta Casa possam levar
propostas de revisão da Legislação Criminal Brasileira aos
Presidentes do Senado Federal e da Câmara Federal, de forma a
contribuir com as discussões sobre o referido tema e aderir à proposta
de delegar autonomia aos Estados para realizarem mudanças na
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legislação penal; e Délio Malheiros (2) em que pede seja formulado
voto de congratulações com o Secretário de Estado de Defesa Social
pelo eficaz desempenho dos policiais estaduais no combate à ação do
crime organizado em Minas Gerais, e seja realizada reunião desta
Comissão no Município de Itamarandiba, para debater, em audiência
pública, a questão da violência e da criminalidade naquela cidade.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Leonardo Moreira - Paulo Cesar -

Délio Malheiros.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

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

27/2/2007
Às 11h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Paulo Guedes, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Hely
Tarqüínio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Paulo Guedes, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre
parênteses: ofícios dos Srs. Bruno Batista, Diretor Executivo da
Confederação Nacional do Transporte (6/1/2007), Reinaldo Alves
Costa Neto, Diretor-Geral do Deop-MG (5/1/2007), Edson Silva, Chefe
de Gabinete do Diretor-Geral da ANP (20/1/2007) e da Sra.Yolanda
Corrêa Pereira, Consultora Jurídica da Advocacia-Geral da União
(21/12/2007). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Roberto Carvalho (2), em que solicita a
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realização de audiências públicas, para que sejam apresentados a
esta Casa, pelo DNIT, o projeto de obras previstas para as ferrovias
em Belo Horizonte, com recursos federais, através do Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC - e o Projeto Rodoanel que será
realizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte; Célio Moreira
(3), em que solicita sejam encaminhados: ao DNIT, pedido de
providência para que seja dada prioridade ao asfaltamento da BR-135,
na altura do Km 539, no Município de Augusto de Lima; à Codemig, à
Copasa e ao DER-MG, pedido de informações sobre a infra-estrutura
existente na região do Médio São Francisco; ao Detel e à Telemar,
pedido de providências para que seja disponibilizado aos Municípios
de Caetanópolis e Paraopeba o acesso à internet banda larga, em
substituição ao acesso via rádio; Paulo Guedes, em que solicita seja
realizada audiência pública para discutir os problemas da BR-135 na
região Norte de Minas e definir metas de recuperação; Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicita seja formulado convite ao Secretário de Estado
de Desenvolvimento Econômico, para expor, nesta Comissão, as
ações de melhoria dos aeroportos localizados nos Municípios
mineiros, especialmente a execução do Programa de Melhoramento
de Aeroportos (Promaer); Gil Pereira, em que solicita visita desta
Comissão aos seguintes órgãos: Ministério dos Transportes,
Secretaria de Transportes, DNIT-MG e ao DER-MG; Hely Tarqüínio,
em que solicita audiência pública para debater a real situação da
malha rodoviária em Minas. Foram recebidos pelo Presidente os
seguintes requerimentos: do Deputado Delvito Alves, em que solicita
seja realizada audiência pública, na cidade de Unaí, para discutir o
processo de pavimentação das rodovias de acesso aos Municípios de
Cabeceira Grande, Chapada Gaúcha, Dom Bosco, Formoso,
Natalândia, Riachinho, Santa Fé de Minas, Uruana de Minas e
Urucuia, bem como discutir o Programa de Universalização do Acesso
a Serviços de Telecomunicações de Minas Gerais (Minas Comunica);
e da Deputada Cecília Ferramenta, em que solicita seja realizada
audiência pública, na cidade de Timóteo, com o objetivo de debater a
viabilidade e a importância da pavimentação asfáltica da rodovia MG-
760, entre os Municípios de Timóteo e São José do Goiabal.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
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dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Gil Pereira, Presidente - Paulo Guedes - Juninho Araújo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2007

ATA
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/3/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Elmiro Nascimento

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Ofícios - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei Complementar nº 3/2007 - Projetos de Lei nºs 162 a 209/2007 -
Requerimentos dos Deputados Hely Tarqüínio e André Quintão -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva
(2), Alberto Pinto Coelho e Elmiro Nascimento - Interrupção e
reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André  Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento -  Eros Biondini - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão -  Gustavo  Corrêa - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - 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 - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h12min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

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

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,
trago alguns registros. Primeiro, solicito que conste na próxima ata a
presença de Defensores Públicos de Minas Gerais entregando um
ofício a cada Deputado nas dependências da Assembléia. Nele, eles
expõem as razões do movimento grevista iniciado no dia 1º de março.
O motivo é um só: salário. Hoje um Defensor Público em Minas Gerais
tem um dos menores salários da categoria no Brasil, que é de
R$4.928,00 bruto. A reivindicação é apenas uma: a de que o salário
inicial seja de R$10.000,00.

Como sabemos, a Defensoria Pública Federal tem suas
prerrogativas do ponto de vista de direitos salariais unificados ao
Ministério Público Federal. Entendemos, então, que a reivindicação da
Defensoria de salário inicial de R$10.000,00 não é absurda nem
exagerada. Todos sabemos do trabalho realizado pela Defensoria em
Minas e das suas dificuldades, das deficiências de sua estrutura no
Estado. Assim, pedimos esse registro à Mesa.

Segundo, na última quarta-feira, realizamos audiência pública com
comerciantes e feirantes do Shopping Mix, de Belo Horizonte, que
estavam ameaçados de perder suas colocações, o que geraria
prejuízo de mais de 2 mil empregos, em conseqüência de uma
licitação, correta, feita pelo Ipsemg. Entretanto, o edital não
contemplava a possibilidade de os atuais 200 feirantes participarem
da licitação. Ontem a Comissão de Direitos Humanos, representada
por nós, pelo Deputado João Leite e pela assessoria desta Casa,
esteve com o Presidente do Ipsemg, o qual aceitou prorrogar a
licitação, que sairá amanhã no “Minas Gerais”.

Ao mesmo tempo, foi formada uma equipe de dois advogados dos
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feirantes, dois Procuradores do Ipsemg, para estudar como viabilizar o
edital para que os atuais 200 feirantes pudessem participar da
licitação.

Registramos o empenho de toda a Comissão de Direitos Humanos,
dos cinco Deputados que participaram do debate. E deixamos um
agradecimento ao Presidente do Ipsemg por sua sensibilidade em
aceitar a proposta levada pela Comissão e pelos feirantes.

Por último, gostaria de fazer um triste comunicado, do qual a Mesa
deve tomar conhecimento. No ano passado, solicitamos que a
situação dos servidores desta Casa fosse estudada no tocante à
unificação salarial com os servidores de outros Poderes. Entregamos
à Mesa um estudo comparativo que mostrava a defasagem salarial de
mais de 20%, dos servidores desta Casa, em relação aos servidores
do Ministério Público, do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas.
Ainda não tivemos retorno e estamos aguardando a manifestação da
Mesa. Também entregamos reivindicação para que fosse estudada a
questão da diária dos servidores terceirizados. Muitos se deslocam
para o interior com os Deputados e precisam dormir dentro do veículo,
porque a diária é de apenas R$29,00. E os motoristas desta Casa
também têm uma diária inferior à dos servidores dos gabinetes.
Entendemos que é justa uma equiparação. Não tivemos retorno sobre
essa questão também.

Não bastasse isso, fomos informados de que a Assembléia foi
contagiada pela moda do “Grande Irmão”, de George Orwell, o “Big
Brother”, divulgado tristemente por uma grande rede de televisão
brasileira, que criou uma expectativa de fortuna ao expor pessoas ao
ridículo e a situações constrangedoras, o que dá muita audiência,
infelizmente. Hoje foi instalada uma câmara na sala dos servidores da
comunicação deste Legislativo, para que sejam vigiados, para que se
saiba se estão trabalhando ou brincando. Fomos informados de que
seriam instaladas também em outros setores da Assembléia. Pergunto
e gostaria de que a Mesa respondesse: qual o motivo disso? O que
levou a Assembléia a ter essa idéia tão brilhante? Será que foi
contagiada pelo programa de televisão? Não digo que o contágio
tenha sido pela leitura da obra de George Orwell, porque quem o fez
não deve ter muito conhecimento ou interesse em tais leituras. Mas
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queremos entender por que isso ocorreu.
Como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, na próxima

quinta-feira convidarei a Comissão e entidades de direitos humanos
para visitar essas salas em que servidores estão sendo vigiados com
câmaras de vídeo. Ficamos sabendo que a sala do cinegrafista foi a
primeira a receber esse aparelho. Acredito que a Mesa não tenha
envolvimento nisso, mas é a ela que me dirijo e de quem espero uma
solução. Obrigado.

O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado que, em
relação às duas questões inerentes à Mesa, já temos uma pauta para
a primeira reunião da Mesa, que acontecerá nos próximos dias, em
que discutiremos as questões salariais, URV, função pública, quadro
suplementar e outras situações dos servidores.

Relativamente ao questionamento sobre as câmeras, não tenho
informação, mas a Mesa providenciará resposta ao Deputado.

Correspondência
- A Deputada Rosângela Reis, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Themístocles Filho, Presidente da Assembléia Legislativa do
Piauí, comunicando a composição da nova Mesa dessa Casa.

Do Sr. Flávio Arns, Senador e Presidente da União Parlamentar
Escoteira do Brasil, convidando os parlamentares desta Casa a se
engajarem nessa entidade.

Do Sr. Inocêncio Oliveira, Deputado Federal, convidando os
parlamentares desta Casa para participarem do II Seminário
Internacional de Assessoramento Institucional no Poder Legislativo, a
ser realizado de 27 a 30/3/2007, na Câmara dos Deputados.

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 6.993/2006, da Comissão
Especial das Pessoas Desaparecidas.

Do Sr. Custódio Mattos, Secretário de Desenvolvimento Social,
solicitando parceria desta Casa, nas condições que menciona, para a
realização da II Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres.

Do Sr. Marcelo Jerônimo Gonçalves, Prefeito Municipal de Pedro
Leopoldo, solicitando apoio à declaração de utilidade pública da
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Associação dos Moradores de Ferreiras, Distrito de Pedro Leopoldo.
Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete do

Superintendente de Obras Públicas (5), encaminhando cópia dos
convênios que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Regina Maria Batista, Chefe de Gabinete do
Superintendente Regional da Codevasf, comunicando a tranferência
dos recursos que menciona para o Instituto Mineiro de Agropecuária.
(- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Da Sra. Sirlênia Araújo, Gerente da Biblioteca da Assembléia
Legislativa de Pernambuco, informando o recebimento de exemplar do
livro “Grande Sertão: Veredas”.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 3/2007

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 22/2003)
Altera o art. 7º da Lei Complementar nº 26, de 14 de janeiro de

1993, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 63, de
10 de janeiro de 2002, que estabelece a composição da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 7º da Lei Complementar nº 26, de 14 de janeiro de

1993, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 63, de
10 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 7º - Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os
Municípios de Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté,
Capim Branco, Confins, Contagem, Crucilândia, Esmeraldas,
Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jabuticatubas, Juatuba,
Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima,
Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio
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Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São
José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano.”.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A inclusão do Município de Crucilândia na Região

Metropolitana de Belo Horizonte, que ora propomos, é necessária em
razão da própria dinâmica que norteia o crescimento e o
desenvolvimento dessa Região e, principalmente, porque Crucilândia
tem sua economia e as necessidades da população ligadas
diretamente a Belo Horizonte.

É importante também ressaltar que o referido município se situa
apenas a 97km da Capital, distância muito menor que a de outras
cidades que já se encontram incluídas na Região Metropolitana.

Pensando no crescimento do município, nas necessidades de sua
comunidade e no apelo popular concretizado por meio de um
manifesto a mim dirigido é que proponho essa inclusão, contando com
o apoio de meus pares para a aprovação deste projeto de lei
complementar.

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

PROJETO DE LEI Nº 162/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.440/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ouro Fino o
imóvel que especifica.

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

Ouro Fino o imóvel constituído de um terreno com área de 885,93m2,
situado na Rua Carlos Gomes, s/n, centro, nesse Município, registrado
sob o nº 2.306, a fls. 33 do livro nº 3-D, no Cartório de Registro de
Imóveis de Ouro Fino.

Parágrafo único - O terreno de que trata o “caput” deste artigo
destina-se à implantação de um centro de multiuso.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
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Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Visa a proposição a doar o imóvel descrito ao Município

de Ouro Fino, para que nele funcione um centro de multiuso no
atendimento das demandas culturais da população local.

Trata, ainda, de conferir a necessária autorização legislativa para
que se possa fazer a transferência de titularidade do citado bem
público ao patrimônio do Município de Ouro Fino.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 163/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.396/2006)

Acrescenta dispositivo ao art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro
de 1975, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 8º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

a vigorar acrescido do seguinte § 5º:
“Art. 8º - (...)
§ 5º - Ficam isentas do pagamento do ICMS as saídas de produtos

agropecuários, produzidos por produtor rural, de seu estabelecimento,
armazém geral ou de cooperativa de produtores localizados em
território mineiro, em operações internas, a partir do prazo de 90 dias
da publicação desta lei.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A quase totalidade das saídas de produtos

agropecuários produzidos pelos produtores rurais mineiros, em
operações internas, estão atualmente sob o abrigo de algum tipo de
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benefício fiscal, tal como: diferimento, substituição tributária, redução
de base de cálculo ou de saldo devedor, redução de alíquota, isenção,
não-incidência, etc. Isso se deve a uma série de razões de natureza
social e econômica. No primeiro aspecto, que se orienta por uma
tendência mundial e em atenção à necessidade de barateamento de
alimentos, busca-se facilitar o seu acesso pela população de baixa
renda, pois, o importe do ICMS integra o valor da operação (como
base de cálculo do imposto) que, isenta, deverá ter deduzido esse
custo.

Não podemos olvidar que Minas Gerais possui aproximadamente
600 mil produtores rurais cadastrados na Receita Estadual, com uma
média de 5 pessoas por família além de empregados. Só o IMA
possui, registrados, cerca de 300 mil produtores no segmento de
pecuária. A Lei nº 15.959, de 13/12/2005, cujo decreto
regulamentador foi recentemente publicado, criou a inscrição de
“produtor rural familiar”, que agregará ao segmento mais um
contigente estimado em 400 mil pessoas.

Há, finalmente, as entidades representativas, as cooperativas, os
sindicatos, as federações e outras e os prestadores de serviços, os
contadores, os despachantes, os técnicos de várias especialidades e
os do setor de transportes. Depara-se, então, com um universo de
mais de 4 milhões de pessoas envolvidas direta e indiretamente nessa
atividade. É, de longe, a área econômica que reúne o maior número
de pessoas entre todas as desenvolvidas em nosso Estado.

No segundo aspecto, consideram-se razões de ordem técnica,
prática e lógica, pois, sendo o ICMS um tributo indireto, o seu valor
pago em uma operação anterior serve de crédito e abatimento na
posterior. Torna-se, então, mais prático ao fisco exercer o seu controle
em uma etapa mais concentrada da cadeia sucessória da atividade,
ou seja, na industrialização ou na comercialização. Ainda, sendo
isenta a operação, o produtor não poderá se apropriar de créditos dos
insumos à sua produção. Assim, sem creditamento pelas entradas
nem débito pelas saídas, a atividade fica mais simplificada.

Surpreendentemente, a isenção proposta, a par do seu grande
alcance social e contrariamente ao que possa parecer, deverá,
também, trazer um significativo incremento da arrecadação relativa ao
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setor - o que atenderia à exigência da LRF quanto à fonte de
compensação - evitando créditos de difícil apuração, na fase de
industrialização ou de sua comercialização em atacadistas, em que se
mesclam a outros créditos oriundos de documentos inidôneos ou
falsos, o que acaba acarretando uma redução do efetivo saldo
devedor do tributo, fato de conhecimento da fazenda estadual, não
obstante o grande esforço para o combate desse tipo de sonegação.

Nesta proposição, restringe-se a isenção às operações internas, ou
seja, àquelas que ocorrem com saída e destino em território mineiro.

Ficam excluídas da isenção de que trata esta proposição,
implicitamente, as operações interestaduais, as exportações e outras
saídas, regidas por leis complementares e outras normas específicas,
especialmente as advindas de acordos entre os Estados e a União,
por força de convênios e outros atos de caráter normativo.

Finalmente, fixa-se o prazo de 90 dias para o início de vigência dos
efeitos da isenção de que trata a proposição, com o propósito de
facilitar ao Poder Executivo a regulamentação do dispositivo
acrescido, com as conseqüentes alterações nas normas e no
disciplinamento infralegal pertinente.

Por tais razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 164/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 611/2003)

Assegura o acesso gratuito de cidadãos da terceira idade a eventos
culturais e desportivos na forma que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado ao cidadão da terceira idade o acesso

gratuito a todos os eventos culturais e desportivos organizados,
produzidos, co-produzidos, patrocinados ou co-patrocinados pela
administração direta e indireta do Estado.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se como
cidadão da terceira idade aquele com idade igual ou superior a
sessenta anos.
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Art. 2º - Os bilhetes de ingressos destinados ao cumprimento desta
lei deverão ser retirados com antecedência máxima de quarenta e oito
horas da realização do evento.

Parágrafo único - No ato da retirada dos ingressos, os beneficiários
deverão comprovar pertencerem ao grupo da terceira idade, mediante
a apresentação de documento de identificação.

Art. 3º - Fica estabelecido que todo o material gráfico e promocional
utilizado para divulgação do evento deverá fazer referência a esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição que ora se apresenta está fortemente

amparada pelo que dispõe a Carta Magna, que, em seu art. 215,
proclama o dever do Estado de garantir a todos o pleno exercício dos
direitos culturais e o acesso às fontes da cultura nacional. Além disso,
o art. 217 desse Diploma Legal postula a obrigação do Estado de
incentivar o lazer como forma de promoção social.

Tem, ainda, amparo nos termos da Carta Estadual, que, em seu art.
225 e parágrafos, dispõe que o Estado promoverá condições que
assegurem amparo à pessoa idosa, no que concerne à sua dignidade
e ao seu bem-estar; e na legislação estadual infraconstitucional que
trata da política de amparo ao idoso (Lei nº 12.666, de 4/11/97).

Este projeto de lei tem por objeto a inclusão social daqueles que por
longos e árduos anos deram sua contribuição para o progresso do
Estado e hoje enfrentam uma série de dificuldades para,
simplesmente, manterem-se ativos e com respeitabilidade perante a
sociedade a que outrora serviram. Vem também evitar que preceitos
da Carta Magna e da Constituição do Estado passem à história como
bem-intencionados, porém não geradores de transformações
concretas. Trata-se do acesso gratuito a eventos culturais e
desportivos promovidos pelo Governo do Estado ou por seus entes,
que irá propiciar divertimento e lazer aos cidadãos da terceira idade,
que geralmente sobrevivem com benefícios quase insuficientes até
mesmo para suprir suas necessidades básicas.

À vista do alcance social da matéria, temos a convicção de que este
projeto de lei merecerá a aprovação dos nobres colegas.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 165/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.044/2003)

Dispõe sobre a destinação dos recursos reservados ao Estado
provenientes da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Do produto da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade

de Veículos Automotores - IPVA -, incluídos os acréscimos legais
correspondentes, pertencentes ao Estado, previsto na Lei nº 12.735,
de 30 de dezembro de 1997, 25% (vinte e cinco por cento) serão
transferidos ao Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes -
FUNTRANS -, criado pela Lei nº 13.452, de 12 de janeiro de 2000.

Art. 2º - Os recursos financeiros provenientes da arrecadação do
IPVA e destinados ao FUNTRANS, conforme previsto no art. 1º desta
lei, serão distribuídos e aplicados no financiamento de programas de
infra-estrutura de transportes, na seguinte proporção:

I - 75% (setenta e cinco por cento) deverão ser utilizados para
recuperação da malha rodoviária do Estado.

II - 25% (vinte e cinco por cento) deverão ser utilizados para a
realização de melhorias físicas, pavimentação e obras de infra-
estrutura em corredores de transporte coletivo de região
metropolitana, incluindo-se os pontos de embarque e desembarque de
passageiros, os dispositivos de drenagem, sinalização, baias,
passeios, abrigos e iluminação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: O extinto Fundo Rodoviário Nacional - FRN - era

formado com recursos do Imposto Único sobre Lubrificantes Líquidos
e Gasosos - IULCLG. Esse imposto era distribuído entre as três
esferas de governo, com cerca de 2/3 do seu valor destinado aos
estados e territórios e ao Distrito Federal para a execução dos seus
respectivos sistemas rodoviários e para custeio dos programas de
construção, conservação e melhoria das rodovias.
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Como os recursos do IULCLG não estavam pagando a totalidade
dos valores de construção e manutenção das rodovias, foram criados
novos tributos, entre os quais a Taxa Rodoviária Única - TRU -, que
eram considerados como contrapartida ao setor público pelos custos
decorrentes da construção e manutenção das rodovias.

A TRU visava à eliminação do problema de múltipla tributação, uma
vez que era permitida às diversas unidades da federação a cobrança
de taxas de registro e licenciamento de veículos, em substituição à
taxa federal. A TRU, instituída em 1969, tinha como fato gerador o
registro e o licenciamento de veículos rodoviários.

Até a promulgação da Constituição de 1988, contribuíam para o
financiamento do transporte rodoviário, na esfera federal, recursos
provenientes do Imposto de Renda (pessoas físicas e jurídicas), do
Imposto sobre Produtos Industrializados, do Imposto Único sobre
Lubrificantes Líquidos e Gasosos, do Imposto Único Mineral, do
Imposto de Importação, do Imposto de Exportação e de royalties.

No âmbito estadual, destacavam-se o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias, metade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis
e o Imposto Territorial Rural. Na esfera municipal, o Imposto sobre
Serviço de Qualquer Natureza, parte do Imposto sobre Transmissão
de Bens Imóveis e o Imposto Predial e Territorial Urbano.

Em 1986, a TRU foi substituída pelo imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA -, cuja arrecadação é, atualmente,
eqüitativamente destinada aos Estados e aos municípios.

A nova Carta modificou a estrutura tributária criando um imposto
estadual que incorporou, em sua base de cálculo, entre outros, o
Imposto Único sobre Lubrificantes Líquidos e Gasosos - IULCLG. A
partir de 1989, os Governos Estaduais passaram a receber as
contribuições dos usuários do subsetor rodoviário, de todos os tributos
gerados no setor, por meio da arrecadação do Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS - (englobando, entre
outros, o antigo IULCLG) e do Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA. Cabe ressaltar que nessa nova formação de
receita tributária não existe garantia de aplicação desses recursos no
sistema rodoviário, uma vez que foi extinta a figura da receita
vinculada.
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A insuficiência de recursos do Tesouro nos últimos anos não permite
o atendimento a todas as necessidades de manutenção, segurança e
operação da malha rodoviária estadual. Em conseqüência, a infra-
estrutura do setor rodoviário encontra-se em processo acelerado de
degradação e necessitando de ampliação.

De acordo com estudos realizados pela Confederação Nacional dos
Transportes - CNT - em 14% da extensão total da malha rodoviária do
Estado, considerando-se as rodovias federais e estaduais, 74,5%
delas foram consideradas deficientes por não atenderem requisitos
considerados essenciais, com destaque a questões relacionadas ao
projeto e à conservação. Além disso, levantamento feito pelo DER-MG
apontou 32,5% da extensão da malha rodoviária estadual
pavimentada em más condições de tráfego, em função, basicamente,
da avançada idade dos pavimentos, sobrecarga de veículos,
existência de segmentos com elevado número de acidentes e,
principalmente, manutenção deficiente da rodovias.

O que parece injusto é punir os usuários do setor, sem contar com
os prejuízos econômicos causados pela inadequada manutenção da
malha. Isso porque quando o estado de conservação de uma rodovia
passa de bom para mau, os custos operacionais dos veículos podem
aumentar em até 36%, o consumo de combustível pode crescer em
até 58%, o tempo médio da viagem pode aumentar em 100%, e o
índice de acidentes aumenta em 50%.

Os usuários do setor rodoviário, por sua vez, não deixaram de
contribuir para a formação das receitas tributárias e, no momento,
estão duplamente penalizados. Pagam os tributos sem a garantia de
sua aplicação no sistema rodoviário e, por outro lado, têm seus custos
operacionais aumentados em conseqüência da inadequada
manutenção da infra-estrutura.

Os problemas enfrentados nos centros urbanos não são menores.
Profundas mudanças econômicas, demográficas e sociais vêm
alterando significativamente a dinâmica das cidades. Situações
crônicas de congestionamentos são responsáveis pela elevação do
tempo de viagem, com impacto na eficiência urbana.

Na última década, o número de passageiros transportados por
ônibus nas áreas urbanas brasileiras caiu cerca de 13%. Nos sistemas
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metro-ferroviários a queda foi ainda maior no mesmo período, cerca
de 28%. O crescimento urbano obrigou parte da população a instalar-
se em áreas periféricas, provocando o aumento das distâncias, do
tempo de viagem e dos custos dos deslocamentos. O planejamento
dos serviços de transporte público não se adaptou a essa nova
dinâmica, e as redes de serviços não se adequaram ás novas
necessidades. Apesar do aumento da oferta, os serviços se
mantiveram deficientes, especialmente no que diz respeito a
regularidade, flexibilidade e qualidade.

A partir de então, parte dos usuários do transporte coletivo passou a
utilizar o transporte alternativo, por ser mais atrativo que os serviços
de transporte regular, considerados inflexíveis, caros e de qualidade
insatisfatória. Da mesma forma, uma parcela da população passou a
restringir o número de suas viagens, privando-se do acesso aos
centros de saúde, educação, trabalho, lazer. Isso agravou o problema
da pobreza urbana e da exclusão social.

O automóvel, antes restrito às classes mais altas, passou a ser
utilizado por parcelas da população que antes dependiam do
transporte coletivo. A intensificação do uso do automóvel trouxe
sobrecarga aos sistemas viários nos grandes centros urbanos,
notadamente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, provocando
congestionamentos severos, o aumenta da poluição ambiental e o
crescimento do número de acidentes.

O serviço de ônibus, principal meio de transporte da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, precisa ser modernizado para
possibilitar melhor eficiência operacional em resposta às demandas da
população. Mas, em face da redução dos investimentos destinados ao
planejamento e à oferta, as redes de serviço não estão sendo
adaptadas a essa dinâmica.

Por essa razão, deve-se dar prioridade também ao financiamento
para a melhoria do sistema de transporte coletivo destinado à
população de baixa renda, aperfeiçoando condições de acesso, tempo
de viagem, conforto e confiabilidade com a realização de melhorias
físicas, pavimentação e obras de infra-estrutura em corredores de
transporte coletivo da Região Metropolitana.

Para promover a retomada da posição de Minas Gerais no cenário
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nacional, entre as prioridades agendadas pela atual administração do
Estado foi dada ênfase à ampliação e à recuperação da sua malha
rodoviária, para a promoção do desenvolvimento econômico e social
em bases sustentáveis.

Assim, com o objetivo de reverter o quadro atual que o setor de
transporte estadual enfrenta, o Governo do Estado vem trabalhando
na construção de um entendimento junto aos líderes na Câmara dos
Deputados e ao Governo Federal em torno da reforma tributária.

Para tanto, obteve sinalização favorável em relação à transferência
de 25% dos recursos oriundos da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico incidente sobre a imposição e a comercialização
a petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool
etílico combustível (CIDE), instituídos por intermédio da Lei Federal nº
10.336, de 2001, regulamentada pelo Decreto nº 10.636, de 2002.

Merece destaque também o fato de ter sido pactuado que os
recursos da CIDE a serem transferidos para os Estados deverão ter
aplicação exclusiva nos programas de infra-estrutura de transportes,
cuja efetivação depende apenas de formalização.

Espera-se que, assim como deverá ocorrer com os recursos da
CIDE, também a quota reservada ao Estado referente à arrecadação
do IPVA possa ser destinada aos programas de infra-estrutura de
transporte, de forma a, novamente, garantir a manutenção, a
segurança, a satisfatória operação da malha e a melhoria da
acessibilidade tanto em rodovias como na Região Metropolitana. Isso
possibilitaria a melhoria das condições indispensáveis não só ao
crescimento harmônico da Região Sudeste, pela atração de
investimentos necessários à complementação da economia do
Estado, como também o esperado aumento da capacidade de auto-
sustentação do seu desenvolvimento.

Apresentamos, assim, esta proposição, com a intenção de oferecer
melhores condições ao gestor do FUNTRANS para o exercício de
suas competências estabelecidas no art. 2º da mencionada Lei, no art.
3º da Lei nº 11.403, de 21/1/94, e no art. 21 da Lei Federal nº 9.503,
de 24/9/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte 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 166/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 1.384/2004)
Dispõe sobre o Sistema Mineiro de Defesa Civil - SIMDEC - e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Estado o Sistema Mineiro de

Defesa Civil - SIMDEC.
Art. 2º - São objetivos do SIMDEC:
I - estudar, pesquisar, elaborar projetos, planejar e promover a

defesa permanente contra desastres naturais ou provocados pelo
homem;

II - atuar em situações concretas de desastres, bem como na
iminência de esses acontecerem;

III - adotar meios adequados para prevenir ou minimizar danos,
socorrer e assistir a populações atingidas e recuperar áreas
deterioradas por desastres.

Art. 3º - O SIMDEC constitui-se no instrumento de coordenação dos
esforços de todos os órgãos estaduais envolvidos com os demais
órgãos públicos ou entidades privadas, bem como com a comunidade
em geral, para o planejamento e a execução das atividades previstas
nesta lei.

Art. 4º - As atividades de defesa civil do Estado são de caráter
permanente, compreendendo as fases de prevenção, de assistência,
de socorro e de recuperação das comunidades atingidas nas
hipóteses de acidentes, desastres e calamidades.

Art. 5º - Quando os efeitos decorrentes de desastres ou calamidades
afetarem uma ou mais de uma comunidade, com privação parcial do
atendimento das necessidades fundamentais, o poder público
estadual ou municipal reconhecerá formalmente, mediante decreto, tal
circunstância como situação de emergência, e, no caso de essas
condições atingirem grandes proporções, ameaçando de forma grave
a existência ou a integridade das comunidades atingidas, será
reconhecido estado de calamidade pública.

§ 1º - No ato declaratório de situação de emergência ou estado de
calamidade pública deverá constar o respectivo prazo de vigência,
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podendo ser este renovado por no máximo cento e oitenta dias.
§ 2º - O Governador do Estado poderá homologar ato declaratório

do Prefeito Municipal, mediante proposição do Coordenador de
Defesa Civil do Estado, que, conforme o caso, indicará declaração de
situação de emergência ou de estado de calamidade pública, a ser
decretada para determinada região ou para todo o território municipal
atingido.

Art. 6º - Em situação de emergência ou estado de calamidade
pública, as atividades assistenciais, de socorro e de recuperação
serão de responsabilidade do Governo do município atingido, cabendo
ao Estado as ações supletivas no atendimento da administração local.

§ 1º - Caberá aos órgãos dos municípios com áreas atingidas a
execução imediata das medidas que se fizerem necessárias, e aos
órgãos federais e estaduais, o apoio, mediante solicitação.

§ 2º - A atuação dos órgãos estaduais e municipais na área atingida
far-se-á sempre em regime de cooperação, cabendo ao órgão local de
defesa civil a execução.

§ 3º - Somente ocorrerá a liberação de recursos financeiros
estaduais para, supletivamente, atender as emergências nos
municípios que declarem incapacidade financeira para arcar com os
prejuízos, se houver o reconhecimento formal, por parte do Estado,
das circunstâncias previstas neste artigo.

Art. 7º - O SIMDEC fica estruturado pelos seguintes órgãos:
I - Órgão Central:
a) Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - CEDEC -;
II - Órgão Regional:
a) Regionais de Defesa Civil da Casa Militar;
III - Órgãos locais:
a) Comissões Municipais de Defesa Civil - COMDEC -;
b) Núcleos de Defesa Civil - NUDECs.
Art. 8º - A CEDEC é o órgão central do SIMDEC, ao qual compete

baixar instruções normativas de planejamento, de coordenação, de
controle e de orientação, em âmbito estadual, sobre medidas
preventivas, assistenciais e recuperativas, relacionadas com a defesa
civil, ficando composta como segue:

I - Chefia do Gabinete Militar do Governador, que a coordenará;
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II - Secretaria Executiva de Defesa Civil.
§ 1º - À CEDEC compete:
I - requisitar e mobilizar, por ato do Coordenador Estadual de Defesa

Civil, os recursos humanos e materiais disponíveis da administração
estadual para pesquisas e elaboração de projetos e, em caso de
emergências, para amenizar situações de risco;

II - convocar órgãos ou entidades da administração estadual para
colaborar na execução das atividades de defesa civil;

III - solicitar a cooperação dos órgãos federais, municipais e
entidades privadas localizadas no Estado;

IV - incentivar a criação das COMDECs, prestando-lhes apoio
técnico;

V - manter intercâmbio com órgãos federais, estaduais e municipais
de defesa civil;

VI - elaborar manuais de defesa civil;
VII - promover cursos e treinamentos em defesa civil, mediante

convênio com entidades públicas ou privadas.
§ 2º - Ao Coordenador Estadual de Defesa Civil compete, entre

outras atribuições que lhe são próprias, o seguinte:
I - convocar e presidir as reuniões da CEDEC;
II - ordenar despesas atinentes a créditos abertos para atender

atividades da defesa civil e movimentar contas bancárias referentes a
doações ou fundos destinados ao mesmo fim;

III - encaminhar ao Governador do Estado o relatório anual das
atividades da CEDEC;

IV - baixar os atos necessários, regulando as operações e
estabelecendo as diretrizes e normas necessárias à execução das
atividades pertinentes à defesa civil;

V - aprovar os regimentos internos da CEDEC;
VI - definir e estabelecer métodos e critérios para utilização de

recursos da CEDEC;
VII - submeter à apreciação do Governador do Estado os planos de

aplicação dos recursos oriundos do Governo Federal.
Art. 9º - A Secretaria Executiva de Defesa Civil é o órgão de

assessoramento direto do Coordenador Estadual de Defesa Civil e de
integração com os demais órgãos.
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Parágrafo único - A estrutura e o funcionamento da Secretaria
Executiva de Defesa Civil obedecerá à legislação peculiar ao Gabinete
Militar do Governador, atendendo, no que couber, o disposto no
Regimento Interno da CEDEC.

Art. 10 - As Regionais de Defesa Civil - REDECs -, órgãos
intermediários do Sistema Estadual de Defesa Civil, subordinados à
CEDEC, serão instaladas nos municípios-sede dos Comandos
Regionais de Policiamento Ostensivo.

Parágrafo único - As regionais de Defesa Civil darão apoio e
sustentação às atividades de defesa civil em nível regional,
representando o CEDEC.

Art. 11 - As Comissões Municipais de Defesa Civil - COMDECs - são
órgãos de execução e de mobilização local de todas as ações
preventivas, emergenciais, recuperativas e assistenciais.

Parágrafo único - Os municípios deverão constituir as COMDECs,
como órgão de apoio ao Poder Executivo Municipal, vinculado ao
Gabinete do Prefeito e que contará com o auxílio da CEDEC em sua
formação e no desenvolvimento das atividades inerentes à Comissão.

Art. 12 - As funções exercidas por servidor público, em prol da
defesa civil, serão consideradas serviço relevante, devendo constar
em seus assentamentos ou ficha funcional.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: O objeto desta proposição é criar um sistema de defesa

civil no Estado, capaz de tomar ações de prevenção e mobilização em
relação a desastres e calamidades que porventura aconteçam.

A medida proposta não gera despesas para a administração pública
estadual, pois na realidade propõe a criação de uma rede de ações de
defesa civil coordenadas por órgão executivo já existente, a CEDEC, e
vinculado ao Gabinete Militar do Governador.

Visa a proposição, ainda, fomentar a criação de Comissões
Municipais de Defesa Civil - COMDECs -, possibilitando aos
municípios melhor organização quanto ao sistema de defesa civil e
criando uma forte rede estadual com capilaridade em todas as regiões
e que responda efetivamente aos desastres e às calamidades, quando
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acionado.
Somente bem organizada e treinada a comunidade poderá prevenir

desastres e tratar suas conseqüências de modo eficiente. Portanto,
para se conseguir um resultado eficaz é necessário unir forças da
comunidade com o Governo e organizar COMDECs em cada cidade
do Estado. Sem a mobilização social é impossível lutar contra as
calamidades e evitar mortes. O trabalho realizado preventivamente é o
segredo para se obter êxito em situações de calamidade pública.

Peço o apoio dos Deputados para aprovar esta proposição em prol
da melhoria das ações de defesa civil no Estado.

- 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 167/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.386/2004)

Dispõe sobre a sinalização rodoviária de pontos de interesse
turístico existentes ao longo das estradas mineiras.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo, através do Depart amento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -,
autorizado a firmar convênios visando à colocação de placas de
sinalização nas rodovias estaduais e municipais que informem sobre
os pontos turísticos e de lazer existentes em toda a sua extensão.

Art. 2° - Os pontos turísticos e de lazer a que se refere o art. 1° são
locais favoráveis ao ecoturismo, e à pesca esportiva, patrimônios
históricos, estâncias hidrominerais, praias fluviais, pousadas, hotéis e
demais pontos que facilitem a vida dos turistas.

Art. 3º - O Poder Executivo, regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, enumerando os pontos turísticos e de lazer que deverão
ser sinalizados, bem como estabelecer os padrões das placas de
sinalização e a quantidade que cada rodovia poderá comportar.

Art. 4° - As despesas decorrentes da execução desta  lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
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Gustavo Valadares
Justificação: Tem a proposição que ora apresento o objetivo de

facilitar o acesso dos turistas que visitam nosso Estado aos pontos de
interesse a esta atividade, de várias naturezas, como o ecoturismo, a
pesca esportiva, patrimônio histórico, estâncias hidrominerais, praias
fluviais, pousadas, hotéis e demais pontos que facilitem a vida dos
turistas.

O turismo é uma grande fonte de renda e de emprego para o Estado
e para os municípios, que nos dias de hoje enfrentam difícil situação
financeira com a queda de arrecadação e as dívidas contraídas por
outros governantes.

A afixação das placas de sinalização possibilitará melhor
identificação dos pontos turísticos, em nossas estradas, aumentando
com isso seu movimento e possibilitando o aumento de divisas para o
Estado e os municípios.

Peço o apoio dos nobres colegas à aprovação desta proposição que
visa ao desenvolvimento da atividade turística no Estado.

- 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 168/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.387/2004)

Dispõe sobre a regulamentação dos serviços próprios de vigilância,
guardas-noturnos, seguranças particulares e profissionais autônomos
de segurança comunitária para guarda de ruas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Secretaria de Estado de Defesa Social -  SEDS -, por meio

de órgão competente de sua estrutura, efetuará o registro de
entidades públicas ou privadas que mantêm serviço próprio de
vigilância, expedindo o competente certificado de autorização de
funcionamento.

Parágrafo único - São consideradas entidades privadas, para efeito
do registro de que trata o “caput” deste artigo, as indústrias, o
comércio, os condomínios, os estabelecimentos de ensino e de
serviços e afins.

Art. 2° - Para efetivação do registro, as entidades  interessadas
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deverão apresentar prova de existência de pessoa jurídica,
designação do responsável pelo pessoal da vigilância, plano completo
do uniforme, informação pormenorizada sobre as armas de
propriedade da entidade e comprovante de recolhimento das taxas
devidas.

§ 1° - Os requerimentos solicitando o registro trat ado nos artigos
anteriores serão subscritos pelos Prefeitos Municipais, quando se
tratar de Guarda Municipal, prevista no art. 144, § 8°, da Constituição
Federal, ou pelos representantes legais, quando se tratar de pessoa
jurídica.

§ 2° - Os profissionais autônomos de segurança comu nitária para
guarda de rua deverão solicitar o seu registro em requerimento oficial,
assinado pelo requerente.

Art. 3º - Os certificados de registro terão validade anual, até 31 de
dezembro de cada ano e o pedido de renovação, salvo justo motivo,
deverá ser entregue na SEDS até o último dia do mês de fevereiro do
ano subseqüente ao do vencimento.

§ 1° - As entidades de guarda noturna particulares ficarão sob
controle do Delegado de Polícia titular do município.

Art. 4° - Os agentes prestadores de serviço de vigi lância
credenciados pela SEDS receberão as seguintes denominações:

I - Agente de Segurança Municipal;
II - Agente de Segurança Patrimonial;
III - Agente de Segurança Noturno;
IV - Agente de Segurança Comunitária para guarda de rua.
Art. 5° - Os requisitos mínimos para o registro de agentes

prestadores de serviço de vigilância são os seguintes:
I - ser brasileiro;
II - ser maior de vinte e um anos;
III - ser alfabetizado;
IV - ter sido declarado apto em exame psicotécnico realizado em

clínica especializada, credenciada pela SEDS;
V - estar quite com o serviço militar;
VI - não possuir antecedentes criminais;
VII - possuir carteira profissional, para os que trabalham com vínculo

empregatício;
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VIII - possuir comprovante de inscrição, para os autônomos, na
Prefeitura Municipal e no Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS -;

IX - comprovar domicílio.
Parágrafo único - As credenciais dos agentes prestadores de

serviços de vigilância deverão ser renovadas bienalmente, com
apresentação da documentação mencionada e de comprovante de
participação e aproveitamento em curso de habilitação e manuseio de
armas de fogo, ministrado por clubes de tiro habilitados pelo Exército
Brasileiro, para os agentes que portarem armas de fogo em serviço.

Art. 6° - O uniforme dos agentes prestadores de ser viço de vigilância
não poderá dar margem a confusão ou ser assemelhado com os das
Forças Armadas ou da Polícia Militar.

Art. 7° - As normas de constituição e funcionamento  das empresas
particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de
valores para os estabelecimentos financeiros são regidas pela Lei
Federal n° 7.102, de 22 de junho de 1983, alterada pela Lei Federal n°
8.863, de 28 de março de 1994, ficando, ainda, tais atividades
obrigadas ao cumprimento do art. 38 do Decreto n° 8 9.056, de 24 de
novembro de 1983, alterado pelo Decreto n° 1.592, d e 10 de agosto
de 1995.

Art. 8° - O não-cumprimento das normas estabelecida s nesta lei
sujeitará as entidades e os prestadores do serviço de vigilância às
seguintes penalidades:

I - advertência;
II - impedimento do exercício das atividades;
III - multa de 100 (cem) a 5.000 (cinco mil) UFEMGs;
IV - suspensão do registro;
V - cassação do registro.
Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição que ora se apresenta vem atender à

urgente necessidade de o Estado regulamentar as atividades de
segurança excluídas da legislação federal.

A Carta Magna pátria dispõe, em seu art. 144 e incisos, que
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compete à União legislar sobre a competência dos órgãos de
segurança pública. Assim, a União baixa normas gerais de
organização, de efetivos e de material bélico, a exemplo da Lei
Federal nº 7.102, de 1983, alterada pela Lei Federal nº 8.863, de
1994. Esta “dispõe sobre segurança para estabelecimentos
financeiros e estabelece normas para a constituição e funcionamento
das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de
transporte de valores”.

Excluída a reserva de competência da União e os vetos aos §§ 5º e
6º da Lei Federal nº 8.863, de 1994, todos os demais poderes para
dispor sobre segurança cabem ao Estado, na forma do art. 25, § 1º,
da Constituição Federal, inclusive os de cadastramento, controle e
fiscalização.

Nos últimos tempos, muito se tem falado na instituição do
policiamento comunitário, porém o Governo não dispõe de recursos
nem de meios para sua implantação, o que torna oportuna a proposta
de legalização daquela atividade.

Isso posto, espero e conto com a análise atenta dos caros
parlamentares desta egrégia Casa do povo mineiro para a aprovação
desta proposição.

- 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 169/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.059/2005)

Institui a Política de Informação e Prevenção sobre o Uso de Álcool
e Drogas nas instituições de ensino superior públicas e privadas do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a

Política de Informação e Prevenção sobre o Uso de Álcool e Drogas
nas instituições de ensino superior, públicas e privadas.

Art. 2º - Considera-se, para efeitos desta lei, como métodos de
prevenção e informação sobre o uso de álcool e drogas, a política que
vise à promoção de ações voltadas para a conscientização dos riscos
associados ao uso do álcool, bem como também ao uso de drogas
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como a maconha, ecstasy, cocaína, tabaco, inalantes e outras
substâncias psicoativas.

Art. 3º - A supervisão e organização desta política ficará a cargo da
Subsecretaria Antidrogas, que fixará diretrizes para o fiel cumprimento
desta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: O projeto de lei ora proposto tem por objetivo instituir,

no âmbito das instituições de ensino superior do Estado, política
afirmativa de prevenção e informação sobre o uso de álcool e drogas,
estimulando as faculdades e universidades a promoverem ações
efetivas que se traduzam na discussão do tema.

Resta dizer que deverão as faculdades e universidades, com o apoio
e a supervisão da Subsecretaria Antidrogas, promover a ampla
discussão do tema em seu meio, envolvendo a comunidade
acadêmica, bem como, sempre que possível, a sociedade civil,
ampliando assim os efeitos desta proposição, que visa à redução dos
índices de alcoolismo e drogas dentro dos estabelecimentos de
ensino, bem como à promoção à conscientização acerca dos
problemas causados pelo álcool e pelas drogas, viabilizando assim a
formação de um cidadão mais consciente e mais engajado na luta
contra esse mal.

Assim, propomos aos nobres companheiros a apreciação desta
proposição, contando com seu apoio para aprová-la, em benefício dos
cidadãos mineiros.

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

PROJETO DE LEI Nº 170/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.066/2005)

Declara como integrante do Patrimônio Histórico e Cultural de Minas
Gerais o Clube Atlético Mineiro - CAM.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado como integrante do Patrimônio Histórico e

Cultural de Minas Gerais, nos termos e para os fins dos arts. 208 e
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209 da Constituição Estadual, o Clube Atlético Mineiro - CAM -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Considera-se, para efeitos desta lei, também como
patrimônio histórico e cultural do Estado, os seguintes bens materiais
e imateriais do clube que compõem seu acervo:

I - o hino;
II - as bandeiras;
III - as logomarcas;
IV - as taças;
V - as peças de vestuário;
VI - o acervo fotográfico;
VII - o acervo biográfico;
VIII - os acervos bibliográfico e documental.
Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: Em pleno início de século, em uma Belo Horizonte de

largas avenidas, muito verde, em meio aos bondes que circulavam
pelos seus bairros, foi que uma turma de rapazes que se reuniam em
campos de terra batida resolveram fundar um time, que mais tarde
entraria para a história, e assim nasceu o Atlético Mineiro Futebol
Clube, em 25/3/1908. Foi do sonho destes 22 jovens visionários no
início do século que nasceu não só um time de futebol, mas uma
paixão pelo esporte. Hoje, passados mais de 95 anos, se mantém a
tradição de um time lutador, imponente e vencedor.

A primeira partida oficial da nova equipe ocorreu em 21/3/1909
contra o Sport Club Futebol, e o Atlético venceu por 3 x 0. Aí teve
início a trajetória de glórias que firmaria o time como um dos maiores
do Brasil e o tornaria “imortal”. O primeiro título conquistado foi o
Torneio Interclubes em 1914, época em que o nome da equipe mudou
para Clube Atlético Mineiro. No ano seguinte o Alvinegro conquistou o
primeiro Campeonato Mineiro a ser disputado. Com essas conquistas,
cada vez mais, o Galo se tornava um time vencedor e amado pelo
povo.

Já em 1929, o Atlético marca sua história com a construção do
Estádio Antônio Carlos, com capacidade para 5 mil espectadores,
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uma loucura para a época. No ano de 1936 ganha novamente o
Campeonato Mineiro e, com isso, o direito de jogar o primeiro
Campeonato Interestadual de Clubes (Copa dos Campeões),
organizado pela Federação Brasileira de Futebol. O Atlético fez bonito
e se tornou o “Campeão dos Campeões”. Nessa época, o time ganhou
prestígio e se impôs no cenário nacional como uma das maiores
equipes da Nação. Foi assim que em 1950 voltou vitorioso da famosa
excursão à Europa e se tornou “Campeão do Gelo”. Os anos se
passaram, e o Atlético continuou sua trajetória de vitórias, chegando a
ser pentacampeão estadual; mas a glória maior chegou em 1971,
quando, na disputa do primeiro Campeonato Brasileiro de Clubes, o
Galo se tornou o primeiro Campeão Brasileiro da história, vencendo o
Botafogo, em pleno Maracanã. Mas as conquistas não pararam por aí,
e o Galo mineiro é hoje orgulho não só de sua torcida, mas também
do povo mineiro.

Há que se falar ainda do cabimento deste projeto. A Constituição
Federal de 1988 adotou e consolidou, especialmente, o uso da
expressão “patrimônio cultural” e criou formas de proteção, além do
tradicional tombamento. Ademais, a Constituição mineira, além de
reproduzir e reforçar os canceitos constitucionais federais, os explicita
na Seção IV, que trata da cultura, mais especificamente nos arts. 208
e 209. Portanto assim se fundamenta a possibilidade jurídico-
constitucional do projeto em epígrafe, lembrando-se que a nova ordem
jurídico-constitucional prevê variadas formas de proteção do
patrimônio cultural.

Este projeto de lei pretende declarar o Clube Atlético Mineiro como
integrante do Patrimônio Histórico e Cultural de Minas Gerais,
reconhecido nos seus aspectos históricos, culturais, na forma de
expressão transmitida por seus idealizadores, no modo como foi
criado e na divulgação do esporte e da recreação, de forma
organizada e sistematizada, com inquestionável significado histórico,
sociológico, econômico, esportivo e cultural, cuja amplitude transpõe
os limites de Minas Gerais. Assim espero dos nobres companheiros a
apreciação desta proposição, requerendo, em benefício da cultura e
da história mineira, que se dignem aprová-la.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para
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parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 171/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 2.068/2005)
Declara como integrante do patrimônio histórico e cultural de Minas

Gerais o América Futebol Clube.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado como integrante do patrimônio histórico e

cultural de Minas Gerais, nos termos e para os fins dos arts. 208 e 209
da Constituição Estadual, o América Futebol Clube, com sede nesta
Capital.

Art. 2º - Consideram-se, para efeitos desta lei, também como
patrimônio histórico e cultural do Estado os seguintes bens materiais e
imateriais do Clube e que compõem seu acervo:

I - o hino;
II - as bandeiras;
III - as logomarcas;
IV - as taças;
V - as peças de vestuário;
VI - o acervo fotográfico;
VII - o acervo biográfico;
VIII - o acervo bibliográfico e documental.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: Na Belo Horizonte do início do século passado, muito

diferente da agitada Capital dos anos modernos, um grupo de garotos
com idade entre 10 e 14 anos resolveu criar um clube de futebol. Na
época, o grupo se reuniu no encontro das arborizadas ruas da Bahia e
dos Timbiras, onde fundaram o América Futebol Clube, em 30/4/1912.
Entre os garotos fundadores, encontravam-se o filho e o sobrinho do
então Presidente de Minas Gerais, Silviano Brandão.

Quatro anos mais tarde, o time, que usava as mesmas cores de
hoje, o verde, o branco e o preto, iniciou a maior série de títulos
conquistados consecutivamente por um clube de Minas Gerais. Foi
decacampeão estadual entre os anos de 1916 a 1925. Nessa saga de
títulos a equipe contava com nomes como os do político Otacílio
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Negrão de Lima e dos médicos Mário Pena (Hospital Mário Pena) e
Lucas Machado (fundador do Hospital São Lucas).

No ano de 1933, o Clube, contrário à implantação do
profissionalismo no futebol, protesta e muda as cores de seu uniforme
para vermelho e branco, situação que perdurou por dez anos. Só em
1943 o América aceita o profissionalismo no futebol e retoma as cores
que marcaram o decacampeonato, momento em que o Clube
recomeça a investir em seu patrimônio, inaugurando, em 1948, o
Estádio Otacílio Negrão de Lima (Estádio Alameda).

O América possui hoje uma grande estrutura, abrangendo o Centro
de Treinamento Lanna Drumond e o Estádio Independência, além da
sede social e administrativa da Pampulha, entre outros imóveis. O
América tem, entre seus torcedores, mineiros ilustres como Tancredo
Neves, Olegário Maciel, Bias Fortes, Milton Campos, Celso Mello
Azevedo, Otacílio Negrão de Lima, Eduardo Azeredo e Fernando
Brant, entre outros grandes mineiros que se somam a uma massa de
torcedores de brilho, que são apaixonados pelas cores do clube.

Há que se falar ainda do cabimento desta proposta. A Constituição
Federal de 1988 adotou e consolidou, especialmente, o uso da
expressão “patrimônio cultural” e criou novas formas de proteção,
além do tradicional tombamento. A Constituição mineira, além de
reproduzir e reforçar os conceitos constitucionais federais, explicita-os
na Seção IV, que trata da cultura, mais especificamente nos arts. 208
e 209. Portanto, assim se fundamenta a possibilidade jurídico-
constitucional do projeto que apresentamos, lembrando que a nova
ordem jurídico-constitucional prevê variadas formas de proteção do
patrimônio cultural.

Este projeto de lei pretende declarar o América Futebol Clube como
integrante do patrimônio histórico e cultural de Minas Gerais,
reconhecem nos seus aspectos históricos, culturais, na forma de
expressão transmitida por seus idealizadores, no modo como foi
criado e na divulgação do esporte e da recreação, de forma
organizada e sistematizada, um inquestionável significado histórico,
sociológico, econômico, esportivo e cultural, cuja amplitude transpõe
os limites de Minas Gerais.

Assim, espero dos nobres companheiros a apreciação da
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propositura, requerendo, em benefício da cultura e da história mineira,
que ela seja aprovada.

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

PROJETO DE LEI Nº 172/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.172/2005)

Institui a política de mobilidade urbana cicloviária e de incentivo ao
uso da bicicleta no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituida a política de mobilidade urbana cicloviária e

de incentivo ao uso da bicicleta no âmbito do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - O incentivo ao uso da bicicleta como forma de

mobilidade urbana tem por objetivo proporcionar o acesso amplo e
democrático ao espaço urbano, por meio da priorização dos modos de
transporte coletivo e não motorizado.

Art. 2º - A implementação da política de que trata esta lei garantirá:
I - o desenvolvimento de atividades relacionadas com o sistema de

mobilidade cicloviária e de pedestres;
II - a promoção de ações e projetos em favor de ciclistas, pedestres

e usuários de cadeiras de rodas, a fim de melhorar as condições para
o deslocamento;

III - a melhoria da qualidade de vida nas cidades do Estado, por
intermédio de ações que favoreçam o caminhar e o pedalar;

IV - a eliminação de barreiras urbanísticas aos ciclistas;
V - a implementação de infra-estrutura cicloviária urbana, como

ciclovias, ciclofaixas, faixas compartilhadas, bicicletários, e sinalização
específica;

VI - a integração da bicicleta ao sistema de transporte público
existente;

VII - a promoção de campanhas educativas voltadas para o uso da
bicicleta.

Art. 3º - São objetivos desta lei, entre outros:
I - possibilitar o aumento da consciência dos efeitos indesejáveis da

utilização do automóvel nas locomoções urbanas;
II - possibilitar a redução do uso do automóvel nas viagens de curtas

distâncias e o aumento de sua ocupação;
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III - estimular o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo;
IV - criar atitude favorável aos deslocamentos cicloviários;
V - promover a bicicleta como modalidade de deslocamento urbano

eficiente e saudável;
VI - estimular o planejamento espacial e territorial com base nos

deslocamentos cicloviários;
VII - estimular o desenvolvimento de projetos e obras de infra-

estrutura cicloviária;
VIII - implementar melhorias de infra-estrutura que favoreçam os

deslocamentos cicloviários;
IX - incentivar o associativismo entre os ciclistas e usuários dessa

modalidade de transporte;
X - estimular a conexão entre cidades, por meio de rotas seguras

para o deslocamento cicloviário, voltadas para o turismo e o lazer.
Art. 4º - As ações de implementação da política cicloviária e do uso

da bicicleta serão coordenadas pelo Poder Executivo, garantida a
participação de usuários, representantes da sociedade civil
organizada e profissionais com atuação nessa área.

Art. 5º - O Poder Executivo instituirá campanha publicitária de
educação para implementação da política cicloviária, especialmente
no que concerne à aplicação de normas de uso da bicicleta.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: A utilização da bicicleta como modalidade de transporte

acontece com grande freqüência nas cidades brasileiras,
especialmente naquelas onde a topografia favorece o uso do
equipamento, que é eficaz para os deslocamentos de pequena
distância, traz benefícios para a saúde do usuário e para o ambiente,
possibilitando a melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Apesar de bastante difundido, o uso da bicicleta não recebe a
atenção devida como modalidade de transporte, fazendo com que seu
uso seja considerado até mesmo como problema, devido aos
constantes atritos entre a bicicleta e outras modalidades de transporte,
que dividem o mesmo espaço nas vias urbanas.

O uso eficiente da bicicleta como modalidade de transporte urbano é
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bastante viável no Estado de Minas Gerais; em muitas cidades ela já
faz parte da paisagem urbana, como em Governador Valadares e
Ubá. Além disso, é um equipamento acessível a quase toda a
população, devido ao preço compatível com a baixa renda média do
brasileiro.

Infelizmente poucas foram as ações de incentivo ao uso da bicicleta
como modalidade de transporte público, atendendo a parcela
considerável da população que precisa se deslocar diariamente para o
trabalho, estudo ou mesmo lazer. Atualmente, no País, são pouco
mais de 300km de ciclovias construídas e muito poucos projetos que
priorizam a bicicleta e outras modalidades de transporte não
motorizado. Em alguns países da comunidade européia, como a
Holanda, há malhas cicloviárias bem mais abrangentes, possibilitando
a utilização da bicicleta de maneira eficiente e segura nas viagens
pendulares urbanas.

Além de ambientalmente eficiente e saudável para o usuário, o uso
da bicicleta como modo de transporte pode representar uma economia
considerável para milhões de brasileiros. Porém, depende de ações
voltadas para a garantia da segurança e a mudança de hábitos da
população. Essa é tarefa dos órgãos públicos que executam políticas
de transporte, devendo ocorrer ação prioritária junto às comunidades.

Não se pretende eliminar o uso de veículos motorizados
particulares, condição imprescindível para o desenvolvimento, mas
possibilitar o incentivo ao uso de outras formas de mobilidade,
enfatizando o que elas representam em termos de benefícios
individuais, sociais e ambientais.

Nas áreas urbanas e em pequenos trechos rodoviários entre cidades
vizinhas, devem ser geradas oportunidades para o deslocamento de
veículos não motorizados, especialmente o das bicicletas. Essas
alternativas devem ser propiciadas tanto para se obter diminuição dos
conflitos de tráfego, como para ofertar oportunidade menos onerosa a
parcelas da população situadas em patamares mais baixos na
distribuição da renda no Estado.

O desafio principal deste projeto de lei que apresentamos é o de
garantir a bicicleta como meio de transporte, equiparando
oportunidades no espaço urbano, garantindo segurança aos ciclistas,
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eliminando barreiras urbanísticas e implantando infra-estrutura
cicloviária.

Destarte, a proposta tem por objetivo assegurar à população do
Estado de Minas Gerais uma política cicloviária e de incentivo ao uso
da bicicleta e sua inserção na mobilidade urbana sustentável,
aumentando a segurança. Para tanto, espero poder contar com o
apoio dos nobres colegas à aprovação desta proposição.

- 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 173/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.837/2005)

Declara de utilidade pública a Fraternidade Cristã Espírita Luiz
Sérgio, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fra ternidade Cristã

Espírita Luiz Sérgio, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: A Fraternidade Cristã Espírita Luiz Sérgio, com sede no

Município de Belo Horizonte, tem por finalidade a prevenção ao uso
de drogas e a assistência social e educativa aos que padecem de
dependência e a seus familiares, além de outras contidas em seu
estatuto. Busca, assim, promover o desenvolvimento do cidadão e da
comunidade em geral, utilizando-se de ações de organização e
implementação dos objetivos e das finalidades da entidade.

A documentação apresentada se encontra de acordo com o que
estabelece a Lei nº 12.972, de 27/7/98, com vistas à sua declaração
de utilidade pública.

Assim sendo, peço o costumeiro apoio dos nobres colegas à
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 174/2007
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(Ex-Projeto de Lei nº 2.935/2006)
Altera a Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de 2002, que cria o Instituto

de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Acrescentem-se os incisos III, IV e V e dê-se nova redação

ao parágrafo único do art. 2º da Lei nº 14.171, de 15 de janeiro de
2002.

“Art. 2º - (...)
III - os Municípios integrantes da Microrregião de Diamantina,

pertencente à Mesorregião Jequitinhonha;
IV - os Municípios integrantes das Microrregiões de Guanhães e

Peçanha, pertencentes à Mesorregião do Vale do Rio Doce;
V - os Muncípios integrantes da Microrregião de Conceição do Mato

Dentro, pertencentes à Mesorregião Central Mineira.
Parágrafo único - O disposto nos incisos I, II, III, IV e V será apurado

de acordo com o mapa elaborado pelo Instituto de Geociências
Aplicadas - IGA.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: A necessidade de conceder tratamento diferenciado às

áreas mais carentes do País e com dificuldades específicas
fundamentou a criação das Superintendências de Desenvolvimento ao
final dos anos 50, como orientação básica da política de
desenvolvimento regional. Até hoje, os benefícios administrados pela
Sudene e pela Sudan, transformadas posteriormente, por meio da
Medida Provisória 2.145 de 2/5/2001, nas Agências Adene e ADA e
agora, mais recentemente, retornando ao “status” de Superintentência
com a aprovação pelo Congresso Nacional da recriação da Sudene e
da Sudan, são de grande importância para os Municípios integrantes
das suas jurisdições, e respondem por grande parte das
oportunidades de desenvolvimento ali geradas.

No  que  diz respeito à Agência para o Desenvolvimento do
Nordeste - Adene, algumas considerações devem ser feitas. O
conceito de Nordeste possui duas dimensões, nem sempre
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coincidentes. A primeira, a de Nordeste como macrorregião do IBGE,
que ganha definição enquanto divisão administrativa para coleta e
consolidação de dados estatísticos. A segunda dimensão, a de
Nordeste enquanto região para planejamento e de identidade
socioeconômica, definida como lugar de políticas públicas, sobretudo
naquelas de combate às disparidades regionais e sociais.

A respeito da segunda dimensão, isto é, considerando-se o
Nordeste enquanto espaço de políticas públicas, deve-se reportar ao
Nordeste enquanto região onde se concentra o fenômeno das secas e
seus efeitos sociais. Esse primeiro momento ganha uma estrutura de
ação administrativa com a criação da Inspetoria de Obras contra a
Seca - Iocs, posteriormente transformada em Inspetoria Federal de
Obras contra as Secas - Ifocs, e do atual Departamento Nacional de
Obras contra as Secas - DNOCS. Assim, com o intuito de definir uma
área de atuação para esse órgão, foi estabelecido um perímetro,
conhecido como Polígono das Secas. Aqui começa a nascer o
Nordeste tal qual o conhecemos hoje.

Um segundo marco foi a mudança do enfoque hídrico para o
enfoque econômico. Isso aconteceu quando foi criado o Banco do
Nordeste. A percepção da situação do Nordeste se transformou, agora
não mais restrita a seus aspectos climáticos e ecológicos, mas
ampliada para sua dimensão econômica, região subdesenvolvida,
com deficiências econômicas estruturais. Ao Banco do Nordeste foi
dada a incumbência de iniciar uma transformação dessa realidade; o
instrumento seria o crédito orientado e a área de abrangência de sua
ação, o Polígono das Secas.

A abordagem se refina e ganha relevância com o problema das
disparidades regionais e sociais. O Nordeste é visto então como
região subdesenvolvida, na qual o governo central deve priorizar suas
ações, para amenizar e combater os desequilíbrios regionais,
sobretudo os sociais, pois ali se encontram os piores indicadores
socioeconômicos do País.

Nesse momento, começa a se consolidar o Nordeste enquanto
região de planejamento. No entanto, ao definir sua área de atuação, a
Adene cria um conceito próprio de Nordeste, reafirmando a concepção
de uma região de planejamento: o Nordeste seria composto de nove
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Estados mais a região Mineira do Polígono das Secas. Estavam,
então, a partir daí, praticamente definidas as fronteiras do Nordeste
legal (legal para efeitos de políticas públicas).

Assim, dessa fronteira legal, tem-se uma parcela do Estado de
Minas Gerais que integra o Nordeste (Área da Adene). É a região
mineira do Nordeste, a RMNe, que se caracteriza pelos indicadores
socioeconômicos muito parecidos e por vezes bem piores que os
encontrados nos outros Estados que compõem a Adene.

Em 2002 foi criado, pela Lei nº 14.171 de 15/1/2002, o Idene, em
substituição às antigas Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - Codevale - e Superintendência de Desenvolvimento
do Norte de Minas - Sudenor -, tendo como Municípios integrantes da
área de abrangência aqueles pertencentes as mesorregiões Norte de
Minas e Mucuri e os demais Municípios integrantes das Bacias
Hidrográficas dos Rios Jequitinhonha e São Mateus, além dos
Municípios da microrregião de Curvelo, pertencente a Mesorregião
Central Mineira.

Esse novo organismo, por meio de sua lei de criação, estendeu sua
atuação a 22 comunidades que não eram abrangidas pela Agência
anterior.

Vale ressaltar que, desde sua posse, o Presidente da República Luiz
Inácio Lula da Silva, por meio do Ministério da Integração, pretendeu a
recriação da Sudene, e com esse intuito estudos foram realizados
tendo como base uma política de desenvolvimento para o Nordeste.
Proposta que trata do assunto tramita no Congresso Nacional; foi
aprovada pelo Senado da República e aguarda reanálise da Câmara
dos Deputados.

Sobre a importância da Sudene, que por anos restou
descaracterizada dos princípios que nortearam sua criação, seu
idealizador, o economista e intelectual, falecido recentemente, Prof.
Celso Furtado disse o seguinte em 2001: “ A Sudene é uma grande
conquista política do Nordeste. Sua importância cresce em face dos
problemas criados pela globalização econômica que ameaça a
soberania nacional”.

Sensível a essa situação de desigualdades, o Governador Aécio
Neves, por meio da Lei Delegada nº 61, de 29/1/2003, criou a
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Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas Gerais,
vinculada diretamente ao Gabinete da Governadoria. Esse órgão tem
por objetivo a promoção e o desenvolvimento dessas áreas de
exclusão, por meio de políticas públicas que incluem a parceria com
organismos federais como a Adene, mas não necessariamente
dependentes somente das ações dessas organizações.

Há que ressaltar que o Governador do Estado já se manifestou
sobre a necessidade de ações legais e efetivas para diminuir as
desigualdades regionais no Estado, por meio da promoção dessas
regiões. Em 27/6/2001, quando o atual Governador assumiu
interinamente a Presidência da República, editou a Medida Provisória
nº 2.156, que tornou os Municípios pertencentes ao Vale do Mucuri
parte da área de abrangência da Adene.

Quando tomou a decisão para a criação da Secretaria de Estado
Extraordinária, o Governador não contemplou somente os Municípios
pertencentes à área mineira da Adene, mas ampliou a abrangência da
Secretaria Extraordinária para todo o Norte de Minas, os Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e parte do Rio Doce.

De qualquer maneira, há que falar que a inclusão de novos
Municípios na jurisdição das Superintendências, hoje Agências,
obedece a um conjunto de critérios referidos, basicamente, à
necessidade de manter no âmbito de toda a jurisdição uma
homogeneidade de características e de carências, responsáveis pela
manutenção de uma identidade regional, com base na qual se
organizam as iniciativas oficiais necessárias para superação daquelas
dificuldades.

Foi seguindo esses fundamentos que o Congresso Nacional
decretou e o Presidente da República sancionou, em 1998, a Lei nº
9.690 incluindo na área de jurisdição da Adene Municípios mineiros,
integrantes do Vale do Jequitinhonha e Municípios do Norte do
Espírito Santo. São áreas cuja situação de pobreza e características
climáticas as tornam uma real extensão da região nordestina, em
estreita coerência, portanto, com os fundamentos e objetivos daquela
Agência de Desenvolvimento.

Nesse contexto, causou espécie a não-inclusão dos Municípios
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mineiros que compõem as Microrregiões de Conceição do Mato
Dentro, Diamantina, Guanhães e Peçanha na área de abrangência da
nova Secretaria, em tudo semelhantes àqueles pertencentes e, ainda
mais, geograficamente integrantes do mesmo conjunto.

Fácil é detectar a precária condição de vida da população nos
Municípios atendidos por essas duas associações microrregionais. No
que concerne à avaliação de alguns índices como o de
Desenvolvimento Humano - IDH -, verificamos índices bem próximos
aos encontrados nos Municípios atendidos pela Secretaria
Extraordinária, por vezes piores. Da análise dos dados de
desenvolvimento humano de 2000, tem-se que o IDH no País foi de
0,757 naquele ano (quanto mais próximo de um, maior o grau de
desenvolvimento). Nessa mesma série Minas Gerais encontrava-se
acima da média nacional, com IDH de 0,766.

Mas, da análise dos dados mineiros, se encontrarão grandes
disparidades regionais, como ocorre na região em estudo, onde os
índices do IDH giram em torno de 0,500, bem abaixo da média do
Estado e ainda longe da nacional.

Quando se analisam outros índices sob o mesmo prisma, chega-se
às mesmas conclusões. A região de interesse se aproxima mais
daquela definida como de abrangência da Secretaria Extraordinária.

Mas, apesar das diversidades encontradas e da situação adversa de
hoje, há que falar das potencialidades existentes na região, o que a
torna extremamente viável à implementação de políticas públicas de
desenvolvimento regional, que, por meio de medidas de planejamento
e gestão competente dos recursos naturais e humanos, irão com
certeza mudar a realidade atual, transformando sensivelmente os
índices sócio-econômicos atuais.

Os baixos índices sócio-econômicos verificados na região não se
refletem no potencial de desenvolvimento. Essa realidade poderá
mudar sensivelmente a partir da implementação de políticas públicas
adequadas de planejamento tendo como premissa básica o
desenvolvimento regional, não mais priorizando somente ações
pontuais como ocorre há anos.

São 45 os Municípios integrantes das Microrregiões de Conceição
do Mato Dentro, Diamantina, Guanhães e Peçanha, cuja população
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total encontra-se na casa dos 390 mil habitantes (IBGE 2002).
Microrregião de Conceição do Mato Dentro:
Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro, Congonhas do

Norte, Dom Joaquim, Itambém do Mato Dentro, Morro do Pilar,
Passabém, Rio Vermelho, Santo Antônio do Itambé, Santo Antônio do
Rio Abaixo, São Sebastião do Rio Preto, Serra Azul de Minas, Serro.

Microrregião de Diamantina:
Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício dos

Santos, Gouveia, Presidente Kubitschek, São Gonçalo do Rio Preto,
Senador Modestino Gonçalves.

Microrregião de Guanhães:
Braúnas, Carmésia, Coluna, Divinolândia de Minas, Dores de

Guanhães, Gonzaga, Guanhães, Materlândia, Paulistas, Sabinópolis,
Santa Efigênia de Minas, São João Evangelista, Sardoá, Senhora do
Porto, Virginópolis.

Microrregião de Peçanha:
Água Boa, Cantagalo, Frei Lagonegro, José Raydan, Peçanha,

Santa Maria do Suaçuí, São José do Jacuri, São Pedro do Suaçuí,
São Sebastião do Maranhão.

Dá análise dos dados da recente publicação “Atlas da Exclusão
Social no Brasil”, pode-se verificar a presença de boa parte dos
Municípios citados entre aqueles de pior índice de exclusão social e
desigualdades, o que pode ser verificado com clareza no Mapa da
Exclusão Social para Minas Gerais, parte deste estudo e em que as
manchas vermelhas apresentam as regiões de pior índice, o que
ocorre tanto na região em estudo como na área ambrangida pela
Secretaria de Estado Extraordinária para o desenvolvimento dos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas.

O evidente mérito da proposição, anteriormente demonstrado, será,
com certeza, percebido pelos ilustres colegas Deputados da
Assembléia mineira, que se juntarão na intenção de conceder ao
grupo de Municípios especificado melhores condições de alcançar o
seu desenvolvimento por meio da aprovação desta proposição 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.
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PROJETO DE LEI Nº 175/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.983/2006)

Determina que os documentos eletrônicos públicos do Estado de
Minas Gerais, emitidos por via da internet para os cidadãos, sejam
certificados de acordo com a ICP-Brasil.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os documentos eletrônicos públicos do Est ado de Minas

Gerais, emitidos por via da internet para os cidadãos, devem ser
certificados de acordo com a Infra-Estrutura de Chaves Públicas
Brasileiras - ICP - Brasil.

Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação dest a lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento
vigente e suplementadas se necessário.

Art. 3° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: A certificação eletrônica no Brasil está regulada pela

infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras, conhecido como ICP-
Brasil, e tem como órgão fiscalizador o Instituto Nacional de
Tecnologia da Informática - ITI. O assunto está disciplinado pela
Medida Provisória n° 2.200-2 , de 24/8/2001. A ICP- Brasil corresponde
a um conjunto de práticas, técnicas e procedimentos cujo objetivo é a
implantação de um sistema de certificação digital por meio de chaves
públicas. A chamada "chave pública" confere autenticidade e
segurança ao documento eletrônico emitido. Podemos ter com
exemplo de perfeito funcionamento do sistema a Receita Federal.
Pelo “site” da Receita Federal, a partir de uma assinatura digital, o
contribuinte pessoa física ou jurídica pode fazer consultas, regularizar
situações cadastrais ou fiscais e entregar todo tipo de documento,
inclusive a Declaração do Imposto de Renda. Esse contribuinte
recebe, na seqüência de seu ato, um protocolo eletrônico,
devidamente certificado. Alguns bancos já operam no sistema de
certificação digital.

Assim, devido ao grande alcance do projeto que ora se apresenta,
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conto com o apoio imprescindível dos nobres Deputados para a
aprovação desta importante propositura.

- 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 176/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.323/2006)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Santa
Maria do Suaçuí o imóvel que especifica.

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

Município de Santa Maria do Suaçuí imóvel, de propriedade do Estado
de Minas Gerais, constituído por uma área de 1.566,00m², situado no
Distrito de Poáia, nesse Município, na Praça Romeu Bessa, s/n e por
prédio com área de 194,00m², registrado sob o nº 1.313, a folhas 139,
Livro nº 3-A do Registro Geral, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: Em 28/5/1956, o Estado recebeu em doação, da

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí, o imóvel objeto da
reversão que ora se pretende fazer. Como não foi utilizado pelo
Governo do Estado, conforme o exigia a escritura pública de doação,
lavrada pelo Tabelião do 2º Ofício da Comarca, nada mais justo que
fazer-se a reversão do imóvel, pois trata-se de um bem que está
incluído no patrimônio disponível, justificando-se o ato para atender ás
necessidades do Município.

Assim sendo, espero poder contar com o apoio dos nobres colegas
na aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 177/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.324/2006)

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

Município de Santa Maria do Suaçuí imóvel de propriedade do Estado,
constituído por uma área de 3.264m² (três mil, duzentos e sessenta e
quatro metros quadrados), situado na Rua General Mascarenhas de
Morais, Bairro Vale Verde, no Município de Santa Maria do Suaçuí,
registrado sob o nº R-5-3.344, a fls. 01, no Livro nº 2 de Registro
Geral, no Cartório de Registro de imóveis da Comarca.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: Em 4/11/97, o Estado recebeu, em doação,da

Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí o imóvel objeto da
reversão que ora se pretende fazer. O terreno doado destinava-se à
construção de prédio para atender às necessidades funcionais da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Como não foi utilizado para essa finalidade, conforme previa a Lei
Municipal nº 759, de 7/4/98, e tendo em vista que a Prefeitura
Municipal atende às necessidades funcionais da PMMG por meio de
convênio, nada mais justo que a reversão do imóvel, pois trata-se de
um bem que está incluído no patrimônio disponível, justificando-se o
ato para atender às necessidades do Município.

Assim, espero poder contar com o apoio dos nobre colegas para a
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 178/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.463/2006)

Declara de utilidade pública o Centro de Referência em Patologia,
Diagnóstico por Imagem e Oncologia Dr. Ocacyr de Siqueira -
Creditos -, com sede no Município de Patrocínio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Referência

em Patologia, Diagnóstico por Imagem e Oncologia Dr. Ocacyr de
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Siqueira - Creditos -, com sede no Município de Patrocínio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: O Centro de Referência em Patologia, Diagnóstico por

Imagem e Oncologia Dr. Ocacyr de Siqueira - Creditos - com sede no
Município de Patrocínio, tem por finalidade integrar as atividades de
assistência social e de saúde; organizar serviço de prevenção e
campanhas em prol da saúde; promover o voluntariado; organizar
treinamentos, palestras, cursos e treinamentos; organizar serviços de
atendimento em patologia, diagnóstico por imagem e oncologia;
organizar seminários, congressos, palestras e eventos; promover
estágios com alunos de cursos técnicos, profissionalizantes e de
graduação; desenvolver estudos e pesquisas na área de saúde e
assistência social; integrar as atividades com os setores
governamental e privado; desenvolver programas de orientação e
assistência aos profissionais de saúde; organizar atendimento gratuito
da saúde em conformidade à legislação vigente; desenvolver
campanhas e sistema de apoio às comunidades carentes; organizar
trabalhos especializados no atendimento às mulheres, às crianças e
aos idosos; administrar sistema de saúde com serviços ambulatorial e
de atendimento domiciliar; entre outras, estabelecidas em estatuto.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que
estabelece a Lei nº 12.972, de 27/7/98, com vistas a sua declaração
de utilidade pública.

Assim, peço o costumeiro apoio dos nobres colegas à aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 179/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.631/2006)

Declara de utilidade pública a Fundação Educacional de Lavras -
Fela -, com sede nesse Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educacional
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de Lavras - Fela -, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: A Fundação Educacional de Lavras - Fela -, com sede

nesse Município, tem for finalidade: promover, de forma permanente,
a educação escolar e extra-escolar, contribuindo para a realização do
indivíduo, o desenvolvimento cultural e científico e da região e o
fortalecimento da solidariedade humana; instituir, manter e
desenvolver, conforme o disposto nas Leis nºs 3.903, de 22/12/65,
4.647, de 20/11/67, 6.324, de 5/6/74 e 6.869, de 9/9/76, o Instituto
Superior de Ciências, Artes e Humanidades de Lavras, credenciado
em Centro Universitário de Lavras, conforme aprovação pelo Decreto
nº 41.754, de 6/7/2001, o qual reúne os cursos atualmente mantidos
pela Fundação; criar e manter cursos, estabelecimentos e serviços
educacionais para atender à população; coordenar as ações
educativas e culturais; favorecer o aproveitamento de estudos e
experiências; estimular a criatividade; prestar assistência a estudantes
carentes de recursos; promover ou incentivar a educação contínua da
população, por meio de atividade cívicas, sociais, desportivas,
recreativas, artísticas, culturais, de preparação para o trabalho,
científicas e tecnológicas; desenvolver intercâmbio cultural com
entidades congêneres, nacionais e estrangeiras.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que
estabelece a Lei nº 12.972, de 27/7/98, com vistas à declaração de
sua utilidade pública.

Assim, peço o costumeiro apoio dos nobres colegas na aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 180/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.409/2004)

Proíbe nas listas de material escolar exigência de especificar a
edição do livro didático a ser adotado nos estabelecimentos de ensino
públicos e privados de 1º e 2º graus no Estado e dá outras
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providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibido nas listas de material esco lar a exigência de

especificar a edição do livro didático a ser adotado nos
estabelecimentos de ensino públicos e privados de 1º e 2º graus, no
Estado.

Art. 2º - Estabelece o período de cinco anos para o aproveitamento
acadêmico de uma edição de livro didático, antes de se exigir a
renovação nas listas de material escolar.

§ 1º - Não se aplica o disposto no “caput” deste artigo caso a nova
edição do livro didático tenha alteração substancial em seu conteúdo.

§ 2º - Compete à Secretaria de Estado da Educação, por meio das
Superintendências Regionais de Ensino, estabelecer os critérios e
proceder à avaliação dos livros didáticos quanto ao conteúdo e suas
alterações, definindo se substanciais ou não.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: Trata a proposição que agora apresento de proibir que

os estabelecimentos de ensino, públicos ou particulares, exijam
edição específica de livro didático em suas listas de material escolar.

Atualmente, as editoras mudam a cada ano a edição dos livros
didáticos que produzem, muitas das vezes com objetivo claro de
inviabilizar o uso das edições anteriores, sob a alegação de efetuarem
alterações e revisões que deixam a obra mais completa. Isso faz com
que as famílias sejam forçadas a adquirir anualmente obras didáticas
para os filhos que estudam, sem poderem utilizar do clássico e
eficiente modelo de troca e aquisição de livros usados em anos
anteriores, ou, no caso de famílias mais numerosas, em que os mais
novos possam usufruir dos livros usados pelos mais velhos.

Importante ressaltar que a proposta respeita a possibilidade da
exigência de especificação de edição do livro didático, quando
comprovadamente houver alterações substanciais no conteúdo da
obra indicada.

Peço o apoio dos nobres colegas na aprovação desta proposição
que considero meritória e de utilidade para a comunidade escolar
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mineira.
- 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 181/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.410/2004)

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de deze mbro de 2003, que

dispõe sobre  o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA -, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária
credenciada pela Secretaria de Estado da Fazenda, cabendo ao
contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou em até doze
parcelas, mensais consecutivas.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação,
revogando-se as disposições em contrário e produzindo-se efeitos a
partir de 1º de janeiro de 2005.

Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição que trago à análise dos nobres colegas

Deputados tem o objetivo de resguardar o cidadão e contribuinte
estadual. Já é sabido que há anos estamos vivendo uma séria crise
que vem privando o cidadão comum de uma série de benefícios e
serviços. Historicamente a incidência do IPVA ocorre no início de cada
ano fiscal, momento de muita dificuldade para a grande maioria dos
contribuintes, pois nessa mesma época outros tributos também são
cobrados, como o IPTU, além de o início do ano letivo trazer ônus
financeiro às famílias mineiras, que lutam com dificuldade para
manterem suas contas em dia.

Assim, é justa e meritória esta proposição, que visa ao pagamento
do IPVA em até 12 parcelas vencíveis mensalmente, como já ocorre
com tributos como o IPTU de algumas cidades. Portanto, peço o apoio
dos nobres colegas para aprovarmos este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 182/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.571/2004)

Institui o Fundo de Conservação Rodoviária do Estado de Minas
Gerais - FUNCOR-MG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Fundo de Conservação Rodovi ária do Estado

de Minas Gerais - FUNCOR-MG -, destinado, exclusivamente, para:
I - a conservação das rodovias integrantes do Sistema Rodoviário

Estadual;
II - as contribuições do Estado, a título de contrapartida obrigatória

em decorrência da celebração, com a União ou municípios, de
convênio cuja finalidade seja conservação de redes rodoviárias do
Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, se entende por conservação
rodoviária o conjunto de atividades destinadas a preservar tanto em
curto, quanto em médio ou longo prazos, a condição das rodovias, de
modo que se preveja sua degradação e se propicie assim um serviço
adequado e permanente de conservação, compreendendo as
seguintes atividades:

I - os estudos, as pesquisas, os sistemas, os sistemas de gerência e
planejamento da conservação;

II - a limpeza, a reparação e a substituição de drenagem, o controle
de vegetação;

III - a reparação dos taludes laterais;
IV - o nivelamento de superfícies;
V - a reparação de pavimentos, incluída a reparação seletiva das

capas de materiais subjacentes;
VI - o reforço do pavimento mediante capas adicionais;
VII - a reparação e a substituição de dispositivos de segurança e

sinalização em geral;
VIII - tudo o que fizer necessário para a manutenção das condições

da via e o reforço da sua estrutura.
§ 2º - A conservação rodoviária não compreende a reconstrução das

rodovias nem as modificações ou melhoramentos substanciais
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implantados por qualquer obra que modifique a geometria do eixo ou a
largura da via.

§ 3º - O FUNCOR-MG será vinculado, para efeitos administrativos, à
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, que lhe
prestará suportes técnico e material.

Art. 2° - O FUNCOR-MG terá um Conselho de Administr ação
constituído dos seguintes membros:

I - Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, como
Presidente;

II - Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico;
III - Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento;
IV - Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem;
V - representante da Assembléia Legislativa do Estado Minas

Gerais;
VI - representante da Associação dos Municípios do Estado de

Minas Gerais;
VII - representante da Federação da Agricultura do Estado de Minas

Gerais;
VIII - representante da Federação das Indústrias do Estado de Minas

Gerais;
IX - representante da Federação das Empresas de Transporte de

Cargas no Estado de Minas Gerais;
X - representante da Federação das Empresas de Transporte de

Passageiros do Estado de Minas Gerais;
XI - representante dos usuários, indicado pelo PROCON-MG.
§ 1º - Os Conselheiros têm mandato não remunerado.
§ 2º - Os Conselheiros a que se referem os incisos I a III podem

delegar suas atribuições, mediante autorização expressa, vedada a
delegação a outro membro já participante do Conselho.

§ 3º - Os Conselheiros referidos nos incisos V a IX devem ser
expressamente indicados pelos titulares dos respectivos órgãos,
mediante documento escrito, observada a vedação disposta na parte
final do parágrafo seguinte.

Art. 3º - Os recursos do FUNCOR-MG serão geridos por uma
diretoria executiva composta pelo Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas, pelo Diretor-Geral do Departamento de
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Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG e por
um representante não pertencente ao Poder Executivo indicado pelo
Conselho de Administração.

§ 1º - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG será o órgão executor do FUNCOR-MG e
disponibilizará os recursos humanos e materiais necessários ao seu
suporte operacional.

§ 2º - A diretoria executiva poderá constituir a estrutura necessária
para a administração, o controle e a gestão dos recursos do
FUNCOR-MG.

§ 3º - Os gastos com pessoal e serviços de administração e gestão
dos recursos do FUNCOR-MG não poderão ultrapassar a 1% (um por
cento) da sua receita anual total.

Art. 4° - Constituem receitas do FUNCOR-MG:
I - a arrecadação decorrente da aplicação da Contribuição sobre o

Domínio Econômico - CIDE -;
II - a arrecadação proveniente da exploração de faixa de domínio e

das multas de trânsito e por excesso de peso aplicadas na jurisdição
do DER-MG;

III - transferência à conta do Orçamento do Estado;
IV - auxílios, subvenções e contribuições de entidades ao

desenvolvimento de suas atividades;
V - doação e legados;
VI - juros bancários e correção monetária de seus depósitos;
VII - quaisquer outras rendas eventuais.
Art. 5° - Compete ao Conselho de Administração do F UNCOR-MG:
I - estabelecer a política de conservação rodoviária a ser

desenvolvida anualmente, observando, estreitamente, o que dispõe
esta lei;

II - traçar as diretrizes técnicas que balizarão as decisões a serem
implementadas, anualmente, com vista ao atendimento de suas
finalidades;

III - aprovar o orçamento anual do FUNCOR-MG;
IV - opinar, antes de encaminhar ao Governador do Estado e à

Assembléia Legislativa para deliberação, sobre propostas de
convênios a serem celebrados pelo FUNCOR-MG;
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V - propor ao Governador do Estado e à Assembléia Legislativa as
ações a serem desenvolvidas, anualmente, por decorrência das metas
estabelecidas e dos recursos destinados ao Fundo;

VI - analisar e emitir parecer à prestação de contas da diretoria
executiva do FUNCOR-MG referente a exercício vencido, antes de
encaminhá-lo ao Tribunal de Contas do Estado, na forma de
legislação vigente;

VII - exercer as demais atribuições constantes nesta lei ou dela
decorrentes.

Art. 6º - Qualquer ação a ser desenvolvida pelo FUNCOR-MG
dependerá de prévia aprovação do Governador do Estado e da
Assembléia Legislativa, que se manifestarão após análise de proposta
formulada pelo Conselho de Administração, a qual conterá,
obrigatoriamente e de forma pormenorizada, os seguintes dados:

I - no caso de aquisição de equipamentos:
a) quantidade e especificação técnica;
b) exposição sobre a necessidade de sua aquisição;
c) destinação.
II - no caso de rodovia;
a) obra ou serviço a ser executado;
b) trecho abrangido;
c) tempo de duração;
d) prazo de conclusão;
e) desembolso de pagamento.
Art. 7º - Fica autorizada a abertura de conta corrente única e

específica em instituição financeira de crédito, oficial ou não,
destinada ao recebimento e à movimentação dos recursos relativos ao
FUNCOR-MG.

Parágrafo único - Qualquer movimentação financeira em nome da
Instituição somente poderá ser feita com a assinatura de, pelo menos,
dois membros da sua Diretoria Executiva.

Art. 8º - Os saldos financeiros do FUNCOR-MG, verificados ao final
de cada exercício, serão automaticamente transferidos, a seu critério,
para o exercício seguinte.

Parágrafo único - A Diretoria Executiva encaminhará à Assembléia
Legislativa, para análise e parecer da Comissão de Fiscalização, no
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prazo de trinta dias, demonstrativo discriminado, contendo valores
arrecadados, despesas efetuadas e serviços realizados no período
aos últimos noventa dias.

Art. 9º - Os recursos auferidos por decorrência do disposto nesta lei
devem:

I - ser destinados diretamente ao FUNCOR-MG, que manterá conta
corrente bancária vinculada para suas movimentações;

II - ser utilizados, exclusivamente, para a finalidade descrita no art.
1º desta lei.

Parágrafo único - Fica expressamente vedada a utilização dos
recursos do FUNCOR-MG para pagamento de salários e quaisquer
vantagens relativas a pessoal, bem como diárias a motoristas,
operadores de máquinas e pessoas que trabalhem diretamente na
construção, na manutenção e na recuperação ou no melhoramento de
rodovias estaduais.

Art. 10 - O FUNCOR-MG pode acompanhar e controlar o
recolhimento de valores feitos em seu benefício, em conjunto com a
Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 11 - Para o atingir os objetivos fixados nesta lei, havendo
necessidade de remanejamento ou suplementação de dotações
integrantes do Orçamento Geral do Estado, inclusive alteração de
programas estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, fica o
Poder Executivo autorizado a adotar os procedimentos adequados às
suas respectivas implementações

Art. 12 - As obras e os serviços executados com recursos do
FUNCOR-MG deverão ter, obrigatoriamente, placas indicativas do
custo, do prazo e da extensão, bem como, em caracteres
diferenciados e ressaltados, a seguinte expressão: ''Obra Realizada
com Recursos do FUNCOR-MG'';

Parágrafo único - Nos veículos e nos equipamentos caracterizados
como material permanente e adquiridos com recursos do FUNCOR-
MG deverão ter fixadas, obrigatoriamente, por meio de adesivo ou
pintura, a seguinte expressão: ''Adquirido com Recursos do FUNCOR-
MG''.

Art 13 - Os Secretários de Estado dos Transportes e Obras Públicas,
da Fazenda, do Desenvolvimento Econômico e da Agricultura e
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Abastecimento devem tomar de imediato as medidas cabíveis para,
dentro de suas perspectivas áreas de atuação e competência, dar
implemento às disposições da presente lei, podendo expedir atos
normativos conjuntos.

Parágrafo único - Obedecidas as normas hierárquicas e de
funcionamento do órgão, o Diretor-Geral do DER-MG deve
implementar complementarmente as medidas a que se refere o artigo.

Art. 14 - O Poder Executivo, editará o regulamento do FUNCOR-MG
no prazo de noventa dias contados na data de publicação desta lei.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição que ora apresento tem por objetivo

viabilizar a Constituição de um fundo de caráter público com vistas à
conservação rodoviária no Estado de Minas Gerais.

É latente o estado de calamidade das rodovias mineiras, quer sejam
elas estaduais, quer federais que cortam o Estado, fazendo com que
os condutores que por elas trafegam enfrentem enormes dificuldades
nos seus deslocamentos, além ainda de estarem correndo risco de
vida, ao trafegarem por essas vias em péssimas condições de
pavimentação e sinalização; contudo, mesmo que esta realidade de
fácil detecção seja prontamente enxergada pelo poder público
estadual, este se encontra em estado de inoperância diante da
situação, decorrente da falta de recursos.

O fundo previsto nesta proposição pretende viabilizar os recursos
necessários para melhorar as condições da malha rodoviária mineira.
Nesse sentido, peço o apoio dos nobres colegas quando da
apreciação desta matéria.

- 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 183/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.719/2004)

Altera a Lei nº 13.182, de 20 de janeiro de 1999, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Os dispositivos da Lei nº 13.182, de 20 d e janeiro de 1999,
a seguir relacionados, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato de
concessão remunerada, por prazo determinado, para uso de espaço
nos muros dos prédios públicos estaduais para fins de propaganda.

.........................................
Art. 2º - Os recursos provenientes da concessão dos espaços, nos

termos do ‘caput’ do art. 1º, reverterão em benefício da unidade onde
tiver sido afixada propaganda.

Art. 3º - A assinatura do contrato de concessão de que trata esta lei
dependerá da prévia aprovação do responsável pela unidade onde
será instalada a publicidade e deverá ser comunicada ao superior
imediato.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: A propositura apresentada tem por objetivo aperfeiçoar

a Lei nº 13.182, de 20/1/99, que autoriza o Poder Executivo a celebrar
contrato de concessão remunerada para uso de espaço nos muros
dos prédios das escolas estaduais para fins de propaganda e dá
outras providências, extendendo sua abrangência para todos os
prédios públicos estaduais. O projeto possibilita, dessa forma, que
outros órgãos estaduais possam explorar os muros de sua
propriedade com fins publicitários, mediante contrato remunerado.
Prevê, ainda, que os recursos obtidos com os contratos deverão ser
revertidos para a unidade onde for instalada a publicidade.

Em face da enorme dificuldade que enfrenta o Governo do Estado
para manutenção dos prédios de sua propriedade, a proposta viabiliza
a obtenção de recursos que serão revertidos em favor das unidades
que se utilizarão desse expediente, como acontece com escolas
públicas estaduais, já beneficiadas pela referida lei, que agora
pretendo alterar. Assim, seria permitido às penitenciárias, às
delegacias e a outros prédios estaduais a utilização de espaço para
fins publicitários.

Destarte, peço o apoio dos senhores Deputados para a aprovação
desta proposição de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 184/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.060/2005)

Institui a Política Antidrogas nas escolas da rede pública e privada
do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Antidrogas nas escolas da rede

pública e privada do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - As escolas da rede pública e privada do Estado deverão

realizar, no decorrer do ano letivo, campanhas antidrogas, objetivando
transmitir ensinamentos sobre os entorpecentes e similares,
abrangendo conceitos, aplicações, usos e efeitos, aspectos medicinais
e delituosos.

Art. 3º - Nas campanhas antidrogas deverão ser realizados debates,
palestras, seminários, atividades culturais e esportivas, de carater
interdisciplinar.

Art. 4º - Deverão ser convidados para participar das campanhas
antidrogas os representantes das seguintes entidades:

I - comunidade escolar;
II - pais dos alunos;
III - Secretaria de Saúde do município;
IV - Ministério Público;
V - Polícias Civil e Militar;
VI - Conselhos Comunitários de Segurança Pública;
VII - demais organizações envolvidas com a questão.
Art. 5º - A supervisão e organização desta política ficará a cargo da

Subsecretaria Antidrogas, que fixará diretrizes para o fiel cumprimento
desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: O projeto de lei ora proposto tem por objetivo instituir,

no âmbito das escolas da rede pública e privada de ensino do Estado,
política afirmativa de prevenção e informação sobre o uso de drogas,
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estimulando as escolas, durante o ano letivo, a promoverem ações
efetivas que se traduzam na discussão sobre esse mal que assola a
sociedade moderna, por meio de atividades extracurriculares como
debates, palestras, seminários, atividades culturais e esportivas,
sempre com o caráter interdisciplinar e assegurando a participação de
toda a comunidade escolar e autoridades e órgãos envolvidos com o
tema.

Para a efetivação desta lei, as escolas contarão com o apoio e a
supervisão da Subsecretaria Antidrogas, a fim de promover a ampla
discussão do tema em seu meio, envolvendo, sempre que possível, a
sociedade civil, ampliando assim os efeitos desta proposição, que visa
à formação de um cidadão mais consciente e mais engajado na luta
contra esse mal.

Assim, propomos aos nobres companheiros a apreciação desta
proposição, requerendo, em benefício de todos os cidadãos mineiros,
sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 185/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 56/2003)

Dispõe sobre a realização de vasectomia e ligadura de trompas pela
rede pública hospitalar.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A esterilização voluntária sob a forma de vasectomia ou

ligadura de trompas será realizada pela rede pública hospitalar e pelos
hospitais conveniados com o SUS, quando o interessado
cumulativamente:

I - for civilmente capaz;
II - possuir, no mínimo, vinte e cinco anos de idade;
III - tiver pelo menos um filho;
IV - apresentar a anuência do cônjuge, por escrito, quando casado.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua

publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
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Justificação: O projeto ora apresentado tem por objetivo corrigir uma
séria injustiça em nossa sociedade. Muitos casais, desejosos de fazer
planejamento familiar, vêem-se impedidos de fazê-lo por não terem
condições financeiras para tanto. O planejamento familiar, como é do
conhecimento de todos, é consagrado em nossa Constituição.
Todavia, não há como fazê-lo, se as partes interessadas não dispõem
dos recursos necessários. Vários casais mais abastados se submetem
a cirurgias de esterilização voluntária em clínicas particulares; os
carentes, entretanto, vêem-se sem condições de fazê-lo. Por
conseqüência, passam a ter grande prole e não conseguem sustentá-
la.

Sendo assim, somos de opinião que a responsabilidade de tais
cirurgias deve caber ao SUS, desde que haja a anuência expressa do
cônjuge, já que tal intervenção deve ser decisão do casal. Por esses
motivos, conto com o apoio dos ilustres pares 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 186/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 57/2003)

Acrescenta dispositivos à Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991,
que reconhece oficialmente, no Estado de Minas Gerais, como meio
de comunicação objetiva e de uso corrente a linguagem codificada na
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, fica acrescida dos

seguintes arts. 4º e 5º, renumerando-se os demais:
“Art. 4º - O Estado qualificará servidores para o atendimento aos

deficientes auditivos utilizando recursos financeiros provenientes do
Tesouro Estadual, de repasses do Fundo de Amparo ao Trabalhador -
FAT - e de convênios com instituições nacionais e internacionais.

Art. 5º - Cópia desta lei será afixada, em local visível, nas
repartições públicas voltadas para o atendimento externo.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
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Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto de lei faz parte do reconhecimento da

cidadania das pessoas com deficiência auditiva, que hoje se
identificam como um grupo social minoritário e que demandam direitos
que atendam às suas diferenças em relação às demais pessoas, entre
eles o direito elementar de comunicação. A linguagem de sinais é a
forma de comunicação utilizada pelos surdos em todo o mundo.
Embora não exista uma língua de sinais universal, pode-se dizer que
existem códigos predominantes. No caso do Brasil, a língua
predominante chama-se Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS -, que é
compreendida e utilizada pela maioria das pessoas surdas e por
portadores de deficiências auditivas. É justo que esses cidadãos
sejam atendidos, em repartições públicas do Estado, por pessoas
capacitadas a estabelecer um processo de comunicação através da
mesma linguagem utilizada por eles. O referido projeto visa amenizar
a discriminação sofrida pelas pessoas portadoras de deficiência
auditiva, as quais têm dificuldade de ser totalmente compreendidas,
motivo pelo qual solicitamos o apoio de nossos ilustres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 187/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 78/2003)

Dispõe sobre a exploração de loteria de números no Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A exploração, no Estado de Minas Gerais, da modalidade de

loteria numérica denominada jogo do bicho rege-se pelo disposto
nesta lei, observadas as exigências da legislação federal pertinente.

Art. 2º - Para a exploração do jogo do bicho, mediante autorização a
ser concedida pela Secretaria de Estado de Esportes, uma vez
legalizada esta modalidade de loteria numérica, o poder público
estadual promoverá o cadastramento dos interessados, observados
os seguintes requisitos:

I - ser pessoa física residente e domiciliada no Estado há pelo
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menos cinco anos, contados da data de vigência desta lei;
II - demonstrar possuir experiência na exploração e no

gerenciamento de atividades no setor lotérico;
III - apresentar plano de atividades e investimentos, a ser aprovado

pela câmara de regulação a que se refere o art. 4º desta lei.
Parágrafo único - Constará, no mínimo, do plano de atividades a que

se refere o inciso III deste artigo a indicação do número de pontos de
venda, o quantitativo de empregos gerados e os limites territoriais
propostos para a atuação.

Art. 3º - Não será permitida a superposição de áreas de atuação dos
interessados autorizados, exceto no caso de prévio entendimento
entre dois ou mais interessados autorizados, comunicado ao poder
público.

Parágrafo único - Desfeito o entendimento, mediante instrumento
formal, fica autorizada a atuação, na área, daquele que originalmente
detiver a autorização pública para nela atuar.

Art. 4º - Será criada uma câmara de regulação da atividade lotérica,
composta por cinco representantes dos exploradores autorizados, um
representante da Secretaria de Estado da Fazenda e um
representante da Secretaria de Estado de Esportes, que a presidirá.

§ 1º - À câmara de regulação compete:
I - determinar o percentual dos recursos arrecadados a serem

destinados à premiação;
II - fiscalizar o pagamento das apostas e decidir, em grau de

recurso, quanto a eventuais divergências;
III - examinar o plano de atividades a que se refere o inciso III do art.

2º e sobre ele emitir parecer;
IV - encaminhar à autoridade competente o mapeamento das áreas

de atuação já existentes;
V - comprovar o referendar as informações a que se refere o inciso II

do art. 2º;
VI - exercer outras atividades a serem definidas em regulamento.
§ 2º - Será cassada a autorização para exploração do jogo daquele

que, após parecer da câmara de regulação, assegurada ampla
defesa, comprovadamente fraudar os resultados de apuração ou
deixar de efetuar os pagamentos dos prêmios contratados.
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Art. 5º - Do montante dos recursos brutos arrecadados em cada
extração será destinado à premiação um percentual não inferior a
30% (trinta por cento) e ao poder público, na forma da lei, um
percentual não inferior a 20% (vinte por cento).

Parágrafo único - Dos recursos destinados ao poder público, 50%
(cinqüenta por cento) serão destinados, sob forma de transferência
obrigatória, ao município em que se desenvolve as atividades, e o
restante integrará a receita de um fundo específico destinado à
promoção da segurança pública, a ser criado por lei.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A exploração da modalidade lotérica denominada jogo

do bicho, ainda considerada contravenção penal, deverá ser
regulamentada no Estado, a partir da modificação da legislação
federal. Na realidade, o legislador não pode e não deve estar alheio
aos costumes vigentes, pois eles constituem a primeira e a mais
importante fonte do direito. O projeto de lei que ora apresentamos visa
provocar amplo debate acerca de uma questão que não pode ser
ignorada. Durante a discussão, a proposição deverá ser aprimorada,
com a contribuição de representantes da sociedade civil, do poder
público e dos próprios parlamentares. Dessa forma, contamos com a
participação dos nobres pares nos debates e na apresentação de
sugestões visando ao aprimoramento da proposição ora apresentada.

- 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 188/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 79/2003)

Autoriza o Poder Executivo a criar concessão especial de
recolhimento do ICMS para artefatos de tricotagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 34 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
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"Art. 34 - ................................................
Parágrafo único - O prazo para recolhimento do tributo relativo a

operações com fabricação e comercialização de artefatos de
tricotagem será de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do mês
subseqüente à data de ocorrência do fato gerador.

Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à
execução desta lei no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua
publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A indústria mineira vem sendo atingida pela adoção de

medidas protecionistas por parte de outros Estados, como as
recentemente tomadas pelo governo paulista. Com isso, perde, dia a
dia, sua competitividade. Um dos setores da economia mineira de
maior sucesso é o da produção de malhas de tricô no Sul de Minas -
Jacutinga e Monte Sião -, atividade que congrega micro e pequenas
empresas, dado seu caráter familiar. São cerca de 1.200 produtores
nas duas cidades. Um dos problemas que os produtores enfrentam,
apesar da demanda elástica, é a imposição de recolhimento do ICMS
no mês subseqüente ao da venda, o que muito compromete seus
ganhos. Tomando-se por base o auge da produção e da venda, que
ocorre nos meses de março e abril, a concessão especial possibilitaria
o recolhimento do ICMS no mês de setembro, desafogando o produtor
que realiza vendas com prazos de 30 e 60 dias para pagamento. É
preciso lembrar que a malharia já contou com regime especial e que o
retorno ao sistema não comprometeria as receitas do Estado e sim
estimularia a produção sul-mineira, que necessita de algum benefício
para fazer frente à concorrência paulista.

- 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 189/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 81/2003)

Proíbe a utilização do Aeroporto de Belo Horizonte (Aeroporto da
Pampulha) por vôos comerciais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a utilização do Aeroporto de Belo Horizonte

(Aeroporto da Pampulha) pelas companhias aéreas com fins
comerciais.

Parágrafo único - As companhias aéreas comerciais passarão a
utilizar o Aeroporto Tancredo Neves (Aeroporto de Confins).

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O projeto apóia-se no artigo 15 do Código Brasileiro de

Aeronáutica, que permite a fixação de zonas em que se proíbe o
tráfego aéreo por questão de segurança da navegação. Em se
tratando de uma área residencial, as propriedades vizinhas do
aeroporto, tais como casas e outras edificações, poderão interferir nas
operações das aeronaves, na visibilidade e nos sinais de auxílio. A
proximidade do Aeroporto de Belo Horizonte das casas e dos edifícios
implica uma situação de risco tanto para as aeronaves como para os
moradores. Estes últimos, por uma questão de saúde, devido ao
barulho causado.

- 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 190/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 82/2003)

Dispõe sobre o licenciamento e o uso de máquinas de diversões
eletrônicas interativas “off-line” no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A normatização, a coordenação, o licenciamento, a

supervisão, a fiscalização, o gerenciamento e o controle do
funcionamento dos equipamentos de videoloteria “off-line” interativa
no âmbito do Estado de Minas Gerais serão regidos por esta lei.

§ 1º - Competirá à Loteria do Estado de Minas Gerais coordenar,
executar, credenciar, autorizar, fiscalizar, distribuir e controlar a
modalidade de loteria denominada videoloteria “off-line” interativa,
com o objetivo de gerar recursos para a promoção do bem-estar
social, destinando-os aos programas de governo nas áreas de
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assistência social, desporto, segurança pública, educação e saúde,
podendo a Loteria do Estado explorar as atividades diretamente,
mediante credenciamento ou concessão.

Art. 2º - Para efeito desta lei e nos termos do § 1º do art. 26 da Lei
Federal nº 8.212, de 1991, e do art. 212 do Decreto Federal nº 3.048,
de 1999, considera-se videoloteria “off-line” interativa a modalidade de
concurso de prognóstico que faz uso de equipamentos de sorteio
eletrônicos ou eletromecânicos, de números ou quaisquer outros
símbolos, aleatórios ou não, que operam com fichas, moedas,
cédulas, cartões magnéticos e sistemas de créditos ou qualquer outra
forma de identificação e quantificação das apostas.

Art. 3º - Os equipamentos regidos por lei serão licenciados após o
atendimento das seguintes obrigações:

I - vistoria do Instituto de Criminalística, da Secretaria de Segurança
Pública, com a expedição do respectivo laudo, por via do órgão
fiscalizador dessa Secretaria, que certifique que o apostador está livre
de quaisquer riscos físicos, elétricos ou mecânicos e que são
atendidos os requisitos exigidos pela Loteria do Estado, a fim de que a
programação do equipamento não possa ser alterada sem violação e
que este contenha mecanismos que impeçam a manipulação tendente
a alterar o resultado do jogo;

II - apresentação do laudo técnico e dos manuais da máquina ou do
equipamento do fabricante e, na hipótese de importação, de termo de
responsabilidade do importador que garanta a veracidade das
informações contidas no laudo técnico e nos manuais fornecidos pelo
fabricante estrangeiro;

III - no caso de importação de máquinas ou equipamentos,
apresentação da comprovação de regular desembaraço aduaneiro e
recolhimento dos tributos incidentes e, no caso de máquinas ou
equipamentos de fabricação nacional, comprovação de procedência e
regular recolhimento de todos os tributos incidentes sobre a fabricação
e comercialização, também dos componentes utilizados na produção;

IV - prévio credenciamento ou homologação junto à Loteria do
Estado.

Art. 4º - Compete à Loteria do Estado a emissão de autorização e
credenciamento ou concessão para a exploração de suas atividades e
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utilização de equipamentos, máquinas eletrônicas e eletroeletrônicas
de videoloteria “off-line” interativa. As empresas proprietárias dos
equipamentos, para atuação no mercado, deverão atender às
exigências da Loteria do Estado para concessão ou credenciamento,
bem como ser registradas junto ao Departamento de Registro e
Controle Policial da Secretaria da Segurança Pública, para fins de
fiscalização, efetuando o pagamento da respectiva taxa de segurança
pública.

§ 1º - Só poderão ser credenciadas para a atividade de que trata
esta lei empresas que já tenham sido cadastradas na Loteria do
Estado, em outras convocações, para explorar essa atividade,
apresentando documentação necessária, recolhimento de pagamento
de selo e outros.

§ 2º - Estar registrada na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais há 18 meses da publicação desta lei.

Art. 5º - Na exploração das atividades lotéricas, por delegação, as
pessoas jurídicas de direito privado deverão recolher, além dos
tributos incidentes sobre as atividades, os percentuais pactuados, de
acordo com as modalidades lotéricas regulamentadas, em favor da
Loteria do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - A Loteria do Estado de Minas Gerais, mediante resolução,
poderá criar selo de licença e fiscalização, a ser fixado em cada
unidade de equipamento, como meio de arrecadação de percentuais
sobre as receitas auferidas com a atividade, fixando- se o valor com
base na estimativa de arrecadação de cada máquina ou equipamento,
a exclusivo critério da Loteria do Estado, em valor mensal não
excedente a 150 (cento e cinqüenta) Unidades Fiscais de Referência -
UFIRs.

§ 2º - O não-pagamento do selo de licença e funcionamento a ser
fixado em cada equipamento de videoloteria “off-line” interativa, que
terá validade apenas para o mês nele referido, implicará apreensão do
equipamento até o pagamento devido, sem prejuízo das demais
penalidades estipuladas nesta lei.

Art. 6º - O valor líquido arrecadado pela Loteria do Estado de Minas
Gerais em decorrência da exploração de videoloteria “off-line”
interativa será destinado à promoção do bem-estar social, por meio
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dos programas de governo nas áreas de assistência social, desporto,
segurança pública, educação e saúde.

§ 1º - Para efeito do disposto neste artigo, entende-se como receita
líquida o valor total proveniente da venda dos produtos, deduzido das
despesas administrativas, do valor das premiações e dos impostos
incidentes.

§ 2º - 50% (cinqüenta por cento) do valor líquido arrecadado por
unidade de equipamento ou máquina serão destinados à promoção do
bem-estar social, por meio dos programas de governo nas áreas de
assistência social, desporto, segurança pública, educação e saúde do
município onde estiver instalado o equipamento.

Art. 7º - A fiscalização direta do serviço de loteria compete aos
servidores do quadro da Loteria do Estado de Minas Gerais
especialmente designados para esse fim por ato do seu titular. A
Loteria do Estado poderá valer-se de terceiros para a fiscalização
indireta dos serviços, observado o disposto em regulamento expedido
por ela.

Parágrafo único - Os servidores designados, quando vítimas de
embaraço ou desacato no exercício de suas funções ou quando
necessário à efetivação de medida prevista na legislação de loteria e
congênere, ainda que não se configure fato definido em lei como
crime de contravenção, podem requisitar o auxílio das autoridades
policiais.

Art. 8º - A aposta consiste na escolha de opções e decisões do
jogador que servem como fonte da dinâmica dos jogos, as quais serão
efetuadas por meio de toques em teclas, tendo, como base de
apostas e sorteios, figuras, símbolos ou números configurados dentro
do concurso de prognósticos, gerados aleatoriamente nos programas
dos jogos nos terminais.

Art. 9º - O sorteio é feito instantaneamente, sendo gerado pelo
próprio equipamento, após o apostador acionar uma tecla para
movimentação dos símbolos, figuras ou números, de acordo com a
modalidade de jogo e modelo do terminal que está sendo utilizado
pelo apostador.

Art. 10 - Serão consideradas vencedoras as apostas que contiverem
prognósticos idênticos aos prêmios sorteados, de acordo com os
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planos de premiação existentes na parte externa dos equipamentos
da videoloteria “off-line” interativa, nos quais se opera o jogo,
devidamente aprovados pela Loteria do Estado de Minas Gerais.

Art. 11 - O pagamento dos prêmios será efetuado diretamente pelo
equipamento em que ocorrer a aposta e o sorteio premiado, pela
própria credenciada ou concessionária, ou pela Loteria do Estado de
Minas Gerais.

Art. 12 - A instalação dos equipamentos de videoloteria “off-line”
interativa deverão, entre outras a serem regulamentadas, obedecer às
seguintes diretrizes:

I - manutenção de uma distância mínima de 100m (cem metros) dos
estabelecimentos de ensino freqüentados por menores de idade;

II - não permitir a instalação dos equipamentos fora das
dependências dos estabelecimentos comerciais;

III - instalar divisórias com entrada exclusiva para acesso ao
equipamento em estabelecimentos comerciais em que haja freqüência
de menores.

IV - proibir a colocação ou permanência desses equipamentos em
calçadas, passeios ou qualquer tipo de via pública.

Parágrafo único - Obedecidos os limites desta lei, poderão ser
criados estabelecimentos com finalidades específica de
entretenimento, mediante utilização de videoloteria “off-line” interativa,
de acordo com a regulamentação a ser editada pela Loteria do Estado
de Minas Gerais.

Art. 13 - É proibido aos menores de 18 anos fazer uso de
equipamentos ou máquinas de videoloteria “off-line” interativa.

Parágrafo único - O proprietário do estabelecimento no qual se
explora a atividade lotérica é responsável por não permitir o jogo de
loteria aos menores de 18 anos.

Art. 14 - A inobservância de qualquer das disposições desta lei
implicará a aplicação de sanções legais, que poderão ser cumulativas,
além das penalidades criminais previstas:

I - advertência;
II - multa;
III - apreensão de equipamentos, materiais lotéricos e similares;
IV - suspensão temporária de funcionamento;
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V - cassação da autorização ou do credenciamento.
Art. 15 - Os fabricantes, fornecedores e estabelecimentos comerciais

que estão explorando as atividades lotéricas e os jogos eletrônicos e
eletroeletrônicos previstos nesta lei terão noventa dias para se
adequarem às normas.

Art. 16 - Deverá ser apreendido qualquer tipo de equipamento não
licenciado e autorizado pela Loteria do Estado de Minas Gerais em
funcionamento no Estado, ficando o infrator sujeito às punições
administrativas pela Loteria do Estado de Minas Gerais, incluindo-se a
aplicação da pena de perdimento dos bens apreendidos, sem prejuízo
das penalidades legais.

Art. 17 - As penalidades previstas por esta lei serão processadas e
julgadas pela Loteria do Estado de Minas Gerais, garantida a ampla
defesa.

Art. 18 - A Loteria do Estado de Minas Gerais determinará a
distribuição de máquinas e equipamentos de videoloteria “off-line”
interativa, bem como a quantidade a ser instalada em cada município
do Estado, não podendo ultrapassar o limite de 22 mil máquinas em
todo o Estado.

Art. 19 - Fica a Loteria do Estado de Minas Gerais autorizada a
baixar normas complementares para o fiel cumprimento do
estabelecido nesta lei.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos tem por

finalidade regulamentar o uso e a exploração de máquinas de
videoloteria “off-line” interativa, visto que se noticiam na imprensa
várias apreensões dessas máquinas devido à falta de autorização
para o seu funcionamento. Além disso, a regularização do uso e a
exploração desses equipamentos geraria recursos para o Estado e o
município e estimularia a comercialização dos produtos da Loteria do
Estado em outros estabelecimentos comerciais.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres colegas à
aprovação da proposição. Lembramos que o jogo ilegal atende a
poucos e que, se essas máquinas não forem legalizadas e recolhidos
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os impostos, poderão se transformar em um novo jogo do bicho.
- 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 191/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 83/2003)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.944, de 4 de setembro de 1989,
que alterou artigos das Leis nºs 9.578, de 10 de fevereiro de 1989, e
6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 9.944, de 4 de

setembro de 1989, o seguinte inciso:
"Art. 4º - .......................................
I - a saída, em operações internas para aquisição de automóveis

destinados a emprego na categoria de aluguel - táxi -, na forma, no
prazo, nas condições e na disciplina de controle estabelecidos em
regulamento.".

Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à
execução do disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data
de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A isenção do ICMS incidente sobre a compra de

automóveis destinados a emprego na categoria de aluguel - táxi - é
uma reivindicação que os motoristas do Estado vêm apresentando ao
Governo Estadual, desde que esse benefício deixou de ser concedido.
Todavia, a isenção completa só pode ser concedida se autorizada por
convênio aprovado pelo CONFAZ. O Estado, entretanto, pode isentar
o ICMS nas operações internas, hipótese na qual pode ser
dispensado o convênio citado.

De acordo com esse entendimento e ciente da necessidade dessa
medida para que os taxistas mineiros possam viabilizar a renovação
da frota, venho propor o presente projeto de lei, que, por ser justo, há
de contar com o apoio dos colegas desta egrégia Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 192/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 84/2003)

Dispõe sobre a verificação dos procedimentos a serem adotados em
caso de óbito.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os hospitais, as casas de saúde, os postos de saúde,

as clínicas e similares, públicos e particulares, obrigados a fornecer a
declaração de óbito, em casos de morte natural, tendo havido ou não
assistência médica.

Art. 2º - Nos locais em que não existe o Serviço de Verificação de
Óbitos - SVO -, a declaração de óbito será fornecida pelo médico do
estabelecimento público de saúde mais próximo ao local do óbito e,
em caso de ausência do médico, por outro médico que resida na
localidade.

Art. 3º - Nos casos em que o óbito tenha ocorrido com assistência
médica, a declaração será fornecida:

I - pelo médico assistente e, na sua ausência, pelo médico
substituto, em caso de paciente internado em regime hospitalar;

II - pelo médico designado pela instituição prestadora de assistência,
em caso de paciente em regime ambulatorial.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O projeto de lei ora apresentado tem por escopo

possibilitar a adoção de providências que irão ensejar a economia e a
desburocratização dos sistemas de saúde e de segurança pública.
Casos de simples verificação de óbito oneram o sistema de segurança
pública, tendo em vista que o Instituto Médico Legal é mobilizado e
são acionados também policiais, técnicos e viaturas para o
acompanhamento de procedimentos simples. A mobilização de
policiais, de técnicos, de investigadores e de peritos para a simples
verificação de óbitos prejudica a realização de exames médicos
complexos por parte do Instituto Médico Legal. Estamos nos
baseando na Resolução nº 1.601/2002, do Conselho Federal de
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Medicina, que define as regras para a declaração de óbito por parte
dos médicos. Contamos com o apoio dos nobres pares na aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 193/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 85/2003)

Dispõe sobre a publicação, nos classificados dos jornais locais, de
advertência quanto à exploração sexual de crianças e adolescentes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os jornais de Minas Gerais que publicam diariamente

colunas de classificados com anúncios de acompanhantes, saunas,
massagistas e profissionais do sexo ficam obrigados a publicar, na
mesma página desses anúncios, a seguinte advertência: "Exploração
sexual de crianças e adolescentes é crime. Disque e denuncie".

Parágrafo único - A advertência de que trata o "caput" deve ser
publicada diariamente com destaque, em letras versais em negrito, e
deve ocupar espaço mínimo de 10cm (dez centímetros) por 10 cm
(dez centímetros).

Art. 2º - Para os fins desta lei, o Estado deve adquirir linha telefônica
e dar ampla divulgação do número para toda a população.

§ 1º - O número da linha telefônica a que se refere o "caput" deste
artigo deverá constar, obrigatoriamente, na advertência contida no art.
1º desta lei.

§ 2º - Fica assegurado o sigilo quanto à identidade do denunciante.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A mobilização de toda a sociedade é uma esperança

de eliminarmos definitivamente o vergonhoso comércio sexual
envolvendo crianças e adolescentes. Tal violência, que nos ameaça
cotidianamente e que devemos enfrentar, merece o empenho
determinado de toda a sociedade e o apoio irrestrito do poder público.
Devem-se coibir os abusos, punindo-se os responsáveis e
principalmente efetivando-se políticas sociais básicas voltadas para a
criança e o adolescente, as quais assegurem o tratamento com
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dignidade e o respeito à liberdade e à convivência familiar e
comunitária.

- 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 194/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 88/2003)

Autoriza o Poder Executivo a isentar os alunos do pagamento da
taxa de inscrição para o exame supletivo em nível de conclusão do
ensino fundamental.

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

pagamento da taxa de inscrição para o exame supletivo em nível de
conclusão do ensino fundamental.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A clientela a que se refere este projeto de lei inclui

alunos, geralmente carentes, com renda familiar de até três salários
mínimos e que, por motivos vários, não tiveram condições de estudar
na época adequada. Hoje se desdobram para conseguir vencer
conteúdos programáticos relativos ao ensino fundamental, visando a
ter condições de descortinar horizontes com melhores condições de
vida. Mas, devido às dificuldades por que passam, vêem cada vez
mais distante a possibilidade de uma nova vida.

Assim, será grande incentivo para esses alunos que as inscrições
para os exames de suplência do curso fundamental sejam gratuitas.
Essa isenção encontra apoio na própria Constituição Federal, em seu
art. 208, inciso I, que estipula “como obrigação do Estado garantir
acesso ao ensino fundamental aos jovens e adultos”.

Acrescenta-se a isso o estipulado na Emenda à Constituição nº 14,
que mudou a concepção da obrigação do Estado, estendendo
progressivamente ao ensino médio a gratuidade e a obrigatoriedade.
Essa concepção foi consagrada na LDB (Lei Federal nº 9.394, de
1996), no que concerne à educação básica, agregando-se ao ensino
fundamental o ensino médio, já que, apenas com o ensino
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fundamental, poucas chances teriam o jovem e o adulto no mercado
de trabalho e no prosseguimento de seus estudos.

- 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 195/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 90/2003)

Dispõe sobre o estudo e a divulgação pedagógica, para toda a
cidadania, das atividades de fiscalização e de defesa institucional,
exercidas pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, pelo Tribunal
de Contas e pelo Ministério Público Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas de segundo grau da rede pública estadual

desenvolverão temas e conteúdos pedagógicos que esclareçam quais
são os instrumentos de ação cidadã, ao alcance da população em
geral, para a defesa dos princípios éticos e morais da administração e
do patrimônio públicos, referentes à proteção e fiscalização
institucional, de competência legal da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, do Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual.

Parágrafo único - Os temas desenvolvidos serão objeto da disciplina
História.

Art. 2º - Ficam as instituições mencionadas no art. 1º autorizadas a
desenvolver material pedagógico referente a suas atividades de
fiscalização institucional e de apoio ao cidadão em geral, podendo
esse material ser publicado nos periódicos por elas editados.

Art. 3º - O Conselho Estadual de Educação, no prazo de cento e
oitenta dias contados da data da publicação desta lei, estabelecerá a
carga horária mínima e a série ou séries do segundo grau em que
serão lecionados os temas estabelecidos nesta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Uma das maiores dificuldades encontradas pelas

autoridades públicas, que têm o dever de fiscalizar a administração e
o patrimônio públicos, defendendo assim os interesses mais gerais do
cidadão comum, tem sido a de esclarecer seu papel e sua
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competência legal para tanto. O esclarecimento leva à compreensão e
legitima a ação dessas autoridades, facultando ao cidadão a
oportunidade de participar ativamente desse processo.

Entendemos que a legislação a respeito é farta e que, em diversas
oportunidades, a Assembléia Legislativa, principalmente por meio de
CPIs; o Tribunal de Contas, atendendo às denúncias que lhe são
encaminhadas, e o Ministério Público, pela via do inquérito e da ação
civil pública, têm demonstrado que existe o arcabouço legal para
realizar a defesa pretendida. Mas essa mesma prática evidencia,
claramente, a incipiente participação popular nessas ações. O ditado
popular, este sábio extrato das experiências vividas por todos nós,
ensina que o "boi engorda debaixo do olho do dono". O que vemos, no
entanto, é que o povo não sabe que é dono do boi e, quando sabe,
ignora os meios de defendê-lo das inúmeras pragas que atacam a rês
pública. O que se pretende, com este projeto de lei, é levar ao aluno,
que já se forma cidadão, as informações necessárias para o exercício
ativo dessa cidadania, na qualidade de "dono do boi", além de buscar
o fortalecimento da legitimidade popular das instituições legalmente
encarregadas de dar suporte fático a essa ação cidadã. Por extensão,
fortalecemos a própria democracia, pois sabemos que ela não resiste
sem os "freios e contrapesos", que só as instituições transparentes e
positivamente atuantes podem proporcionar.

Esse raciocínio simples, mas importante, foi desenvolvido pelo
grande legislador americano James Madison, ainda no séc. XVIII.
Adotada pelo sistema político americano, a idéia do fortalecimento
institucional frutificou, legando-nos um exemplo de democracia forte e
inabalável. Nós também temos os meios para tanto. Falta-nos apenas
praticar. Dentro desse espírito, tomamos o cuidado de pensar um
projeto de lei que não ferisse as competências das instituições em
tela, mas, pelo contrário, as valorizasse.

Do mesmo modo, evitamos provocar despesas, autorizando-as a
produzirem um eventual material didático, dentro de seu próprio
entendimento sobre seu papel institucional de defesa e de fiscalização
do múnus público, podendo esse material ser publicado nos
periódicos já existentes, para os quais já existe previsão orçamentária.

Finalmente, objetivando evitar atropelos e de acordo com a LDB,
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que delega ampla competência para as escolas formularem sua grade
curricular, solicitamos ao Conselho Estadual de Educação que
estabelecesse o formato ideal para a veiculação desta proposta.
Assim sendo, estando atendidos os princípios da constitucionalidade,
da legalidade e da oportunidade, esperamos obter dos nobres pares 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 196/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 91/2003)

Estabelece critérios para a publicação das leis do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A publicação das leis do Estado será feit a no "Minas Gerais"

e conterá a íntegra de seu texto.
Art. 2° - Serão acrescentados ao final da publicaçã o da lei :
I - a referência ao projeto do qual ela se originou;
II - o nome do autor do projeto.
Art. 3° - O descumprimento do estabelecido nesta le i implicará a

responsabilização de quem determinou a publicação.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade estabelecer que,

na publicação de lei no "Minas Gerais", deverá constar a referência ao
projeto que a originou e ao nome de seu autor.

O art. 1° da proposição em tela não apresenta inova ção no
ordenamento jurídico estadual. O art. 2°, por sua v ez, pretende que se
acrescente, ao final da publicação das leis, a referência ao projeto do
qual ela se originou e o nome de seu autor. Convém ressaltar que tal
proposição não possui caráter publicitário, não visa à promoção de
autoridades, e sim à informação ao público sobre o trabalho
desenvolvido por seus representantes legais na esfera do Legislativo.
Mesmo sendo discutida por todos nesta Casa, nas comissões, e
recebendo emendas que podem até alterar o projeto original, a autoria
da proposição continua sendo do Deputado que a apresentou.
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Pelas razões mencionadas, conto com a colaboração dos nobres
pares desta Casa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 197/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 98/2003)

Institui o Programa de Recuperação dos Viciados em Jogos de Azar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Recuperação dos Viciados em

Jogos de Azar.
Art. 2º - O Programa a que se refere esta lei tem como objetivos:
I - prestar orientação psicológica e social ao viciado em jogos de

azar;
II - dar assistência aos familiares do viciado durante sua

recuperação;
III - proporcionar as condições mínimas para que o viciado seja

socialmente reintegrado.
Art. 3º - O Estado destinará 10% (dez por cento) dos recursos

arrecadados a título de taxa de expediente, conforme previsto no art.
92 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, para a manutenção
do Programa previsto nesta lei.

Art. 4º - O Poder Executivo definirá, mediante decreto, o órgão
gestor do Programa.

Art. 5º - Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de cento e vinte
dias contados da data da sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A permissividade do poder público tem levado o Estado

brasileiro a tornar-se um verdadeiro paraíso para os exploradores dos
jogos de azar. Já não se liga a televisão com espírito de lazer, sem
que se seja afrontado por sorteios os mais sedutores, loterias, bingos
e tantos outros. Essa situação tem levado muitas famílias ao
desespero, pois há cidadãos que colocam todo o patrimônio
amealhado em longos anos de esforço comum nesses famigerados
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jogos, com a ilusão do ganho fácil, do enriquecimento sem causa.
Esse quadro avassalador está a justificar a criação do Programa de
Recuperação dos Viciados em Jogos de Azar, conforme pretendido,
para que se proporcione uma orientação mínima, visando ao
restabelecimento da dignidade e da harmonia em muitas famílias
mineiras.

- 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 198/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 351/2003)

Concede desconto de 50% (cinqüenta por cento) no pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, aos
proprietários de veículos que fizerem a conversão para bicombustível,
objetivando a utilização e o consumo de Gás Natural Veicular - GNS.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedido ao proprietário de veículo, pessoa física ou

jurídica de qualquer fim e natureza, que fizer a conversão para
bicombustível, objetivando a utilização e o consumo de Gás Natural
Veicular - GNS -, o desconto de 50% (cinqüenta por cento) no
pagamento do Imposto  sobre  a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA.

Parágrafo único - O Poder Executivo disciplinará em regulamento as
formalidades a serem observadas para a concessão do desconto
previsto no “caput” deste artigo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A proposta ora apresentada tem por escopo conceder

aos proprietários de veículos que fizerem a conversão para
bicombustível, objetivando a utilização e o consumo de Gás Natural
Veicular - GNV -, desconto de 50% no pagamento do IPVA.

A medida objetiva fomentar o uso de veículo movido a gás natural,
contribuindo, ainda, para a preservação do meio ambiente, a
segurança e a própria economia dos que utilizarem esse tipo de
combustível.
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O GNV representa uma importante alternativa de combustível, já
que, de todos os outros combustíveis utilizados, é o que menos agride
o meio ambiente e apresenta o menor custo. Ao contrário do óleo
combustível, o impacto do gás natural sobre o meio ambiente é
praticamente zero. Ele tem baixíssimo teor de poluentes, não emite
fuligem nem exige tratamento dos gases de combustão.

É reconhecidamente mais seguro do que os outros combustíveis. Os
cilindros de alta pressão, responsáveis pelo armazenamento do GNV
nos veículos, são resistentes a choques, colisões e até mesmo ao
impacto de projéteis de armas de fogo. O risco de uma combustão é
muito menor com o GNV. Enquanto o álcool se inflama a uma
temperatura de 200°C e a gasolina, a 300°C, o gás s e queima a
620°C. Além disso o abastecimento é feito sem que o  produto entre
em contato com o ar, o que elimina a possibilidade de combustão. O
GNV é altamente valorizado em conseqüência da progressiva
conscientização mundial da relação entre a energia e o meio
ambiente. Além disso, é um bom aliado para o bolso do proprietário,
que economiza até 60%.

Dessa forma, solicito aos nobres pares, a aprovação do presente
projeto, já que vem ao encontro de uma melhor qualidade de vida para
o cidadão em todos os aspectos.

- 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 199/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 536/2003)

Dispõe sobre o registro de informações de veículos sinistrados e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais obrigada a

descrever, no boletim de ocorrência que for lavrado em decorrência de
acidente de trânsito, as partes visíveis que forem danificadas nos
veículos automotores envolvidos em acidente.

Parágrafo único - A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
encaminhará ao DETRAN-MG uma via ou cópia do boletim de
ocorrência e fotos das partes danificadas.
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Art. 2º - Caberá ao DETRAN-MG criar um arquivo em seu banco de
dados para lançamento das informações constantes nos boletins de
ocorrência encaminhados pela Polícia Militar sobre os danos sofridos
pelos veículos, classificando-os como: pequena monta, média monta e
grande monta.

Parágrafo único - O DETRAN-MG fará constar no Certificado de
Registro de Veículos, no campo destinado a observações, quando a
classificação dos danos sofridos pelo veículo constante no “caput”
deste artigo for considerada de grande monta a seguinte inscrição:
“veiculo sinistrado”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O presente projeto de lei visa a dar conhecimento a

quem estiver adquirindo um veículo usado se ele sofreu danos que
causam uma grande depreciação. É muito comum as pessoas
adquirirem um veículo que já foi “batido” como se nunca tivesse
sofrido nenhuma avaria. É direito do consumidor ter conhecimento da
situação em que se encontra o bem pretendido. Muitas vezes um
veículo valeria um preço menor se tivesse a informação de que ele
sofreu dano de grande monta. Para evitar prejuízos para o
consumidor, conto com os meus pares para a aprovação do presente
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 200/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 642/2003)

Institui o transporte rodoviário intermunicipal alternativo de
passageiros no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o transporte rodoviário intermunicipal

alternativo de passageiros no Estado.
Art. 2º - O transporte de que trata esta lei será explorado por

pessoas físicas, condutoras autônomas, ou cooperativas de
condutores constituídas de, no mínimo, doze cooperados, que
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trafeguem em veículo próprio ou de aluguel e que, na data da
publicação desta lei, sejam detentoras de concessão ou permissão do
poder público municipal para explorar o transporte local de
passageiros, em veículos de três a quinze lugares.

Art. 3º - A exploração do serviço de transporte rodoviário
intermunicipal de que trata esta lei depende de prévia autorização do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG.

§ 1º - O DER-MG decidirá sobre a autorização prevista no “caput”
deste artigo, no prazo máximo de sete dias corridos a partir da data do
requerimento.

§ 2º - A autorização concedida às cooperativas de condutores
beneficiará todos os cooperados.

§ 3º - A autorização para explorar o serviço de que trata esta lei
vigorará por prazo indeterminado.

Art. 4º - O transporte rodoviário intermunicipal alternativo de
passageiros será explorado com base nos seguintes requisitos:

I - o preço da tarifa não será inferior àquela praticada pelo transporte
regular, autorizado pelo DER-MG;

II - embarque de passageiros em local diverso daquele utilizado pelo
transporte coletivo regular;

III - veículos com data de fabricação não superior a oito anos e que
tenham seguro total, inclusive para cobertura de danos contra
terceiros;

IV - inscrição, na parte externa do veículo, de forma facilmente
identificável, da expressão “Transporte Alternativo”.

Parágrafo único - Com exceção do inciso III, até que seja
regulamentado o disposto nesta lei fica assegurada a exploração do
transporte rodoviário intermunicipal alternativo de passageiros aos que
preencham os requisitos previstos no art. 2º.

Art. 5º - A fiscalização do serviço de transporte rodoviário
intermunicipal alternativo será exercida pelo DER-MG, por meio de
seus agentes próprios ou credenciados, e não excluirá a competência
das Polícias Rodoviárias Federal e Estadual e das autoridades
municipais de trânsito, em suas respectivas áreas de atuação.

Art. 6º - O disposto nesta lei não se aplica ao transporte entre
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municípios de uma mesma região metropolitana.
Art. 7º - Esta lei deve ser regulamentada no prazo de cento e vinte

dias.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: É do conhecimento de todos que o transporte coletivo

intermunicipal não é executado apenas pelos ônibus de carreira, mas
também por veículos de pequeno porte, que atuam, sobretudo, em
trechos de pequena quilometragem, oferecendo à população uma
alternativa rápida e muitas vezes mais econômica que o transporte
convencional.

No interior do Estado, várias são as linhas que funcionam
exclusivamente com esse tipo de veículo, pois a precariedade de
estradas impede o tráfego de ônibus. Entretanto, grande parte das
pessoas que exploram essa atividade age de forma clandestina,
devido à falta de instrumentos legais que disciplinem a matéria. Esse
é um fato que só prejuízos traz à sociedade.

Perde o poder público estadual, que deixa de arrecadar os tributos
referentes a essa atividade econômica; perde a população, porque,
devido à informalidade, nem sempre são observadas normas básicas
de segurança; e perdem os que exploram essa alternativa de serviço,
uma vez que estão sempre na informalidade.

Por isso, decidimos apresentar este projeto de lei, a fim de legalizar
tal atividade, que, além de absorver parte do contingente de
desempregados que aumenta a cada dia, oferece uma boa opção à
sociedade no tocante ao transporte coletivo intermunicipal. O projeto
disciplina matéria que se encontra dentro do rol de competência dos
Estados, não ferindo princípios constitucionais federais.

De acordo com a Constituição Federal, compete à União "explorar,
diretamente ou mediante concessão ou permissão: os serviços de
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;"
(Constituição Federal, art. 21, XII, "e"). Como se vê, nada foi dito com
relação ao transporte coletivo intermunicipal, disciplinado na
Constituição do Estado. Assim dispõe a Carta mineira: "Art. 10 -
Compete ao Estado: IX - explorar diretamente, ou mediante
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concessão, os serviços de transporte ferroviário e aquaviário que não
transponham os limites do seu território e o rodoviário estadual de
passageiros;". Como se vê, não há dúvidas quanto à competência do
Estado federado para legislar sobre seu transporte intermunicipal de
passageiros.

O projeto preenche, ainda, os requisitos constitucionais relativos à
iniciativa legislativa. A matéria em apreço não se encontra entre as
enumeradas no inciso III do art. 66 da Constituição Estadual; é,
portanto, permitida a iniciativa do processo legislativo a qualquer dos
integrantes do parlamento mineiro.

Dessa forma, esperamos contar com o apoio de todos os Deputados
desta Casa à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 201/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.420/2004)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Esmeraldas o imóvel que especifica.

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

Município de Esmeraldas o terreno urbano onde funcionava a cadeia
pública desse município, situado na R. Quintiliano José da Silva, de
esquina com a R. Nova, confrontando, pelas duas frentes, com as
referidas ruas; do lado de baixo, com propriedade dos herdeiros de
Domingos Francisco; pelos fundos, de cima para baixo, com as
propriedades dos herdeiros de Marcila Fernandes, de José Vieira da
Silva e dos herdeiros de Maria de Lourdes Araújo; medindo, na R.
Quintiliano José da Silva, 29m (vinte e nove metros); na R. Nova, 17m
(dezessete metros); do lado de baixo, 17m (dezessete metros); e, nos
fundos, 29m (vinte e nove metros), perfazendo área de 492m2

(quatrocentos e noventa e dois metros quadrados); e registrado sob o
nº 6.261 no livro 3-H, a fls. 37, Reg. Ant. nº 6.248, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Esmeraldas.

Art. 2º - A reversão de que trata o art. 1º é determinada pelo término
da destinação da doação feita pelo município ao Estado, conforme
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previsto na Lei Municipal nº 339, de 1963.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O imóvel que se pretende fazer reverter ao Município

de Esmeraldas, com área de 492m2, foi doado ao Estado através da
Lei Municipal nº 339, de 1963, com a cláusula de uso exclusivo para a
construção da cadeia pública. No local também funcionava o
destacamento de Polícia Militar. Como o prédio estava em péssimas
condições de conservação e de segurança, a cadeia e o
destacamento policial foram transferidos para outras acomodações.

A Prefeitura Municipal doou ao Estado outras áreas de terreno,
conforme as Leis Municipais nºs 1.931, 1.932 e 1.933, de 2003, para
construção do fórum, do quartel da Polícia Militar e da delegacia de
polícia.

Não tendo mais a utilização a que se destinava anteriormente, de
acordo com a previsão legal, fica livre o terreno para que o Executivo
o faça reverter ao Município de Esmeraldas.

Pretende a Prefeitura Municipal de Esmeraldas construir, no imóvel
cuja reversão aqui se propõe e que fica ao lado do Cemitério
Municipal, uma capela onde o povo de Esmeraldas poderá velar seus
entes queridos.

Dessa forma, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação do
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 202/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.498/2004)

Autoriza o Estado a assinar convênios com o Clube Atlético Mineiro
e o Cruzeiro Esporte Clube para a administração de estádios em
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Estado autorizado a assinar convênios com o Clube

Atlético Mineiro e o Cruzeiro Esporte Clube para a administração de
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estádios em Minas Gerais, pelo prazo máximo de 30 anos.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A administração de um estádio tem o custo elevado, e

é muito dispendioso para os clubes arcarem com esses gastos,
principalmente quando não se tem renda elevada capaz de custear
todas as despesas.

Seria interessante para a administração pública e para os clubes
também que esses administrassem, através de convênio, por
exemplo, o Estádio Magalhães Pinto.

Os clubes, como parte diretamente interessada em diminuir custos,
teriam facilidades na contratação de pessoal a um custo menor e
várias formas de tornar mais viável a utilização do Estádio em jogos
de menor público.

Para a administração pública seria muito bom, porque ela teria um
bem conservado e não teria despesas nem investimentos quase sem
retorno algum.

- 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 203/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.380/2005)

Proíbe a participação de animais em espetáculos circenses no
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida, em todo o território do Estado de Minas

Gerais, a apresentação de espetáculo circense ou similar que tenha
como atrativo a exibição de animais de qualquer espécie.

Art. 2º - Os animais referidos nesta lei compreendem todo ser
irracional, quadrúpede ou bípede, doméstico ou selvagem.

Art. 3º - Não se aplicará a proibição prevista no art. 1º quando se
tratar de eventos sem fins lucrativos, de natureza científica,
educacional ou protecional.

Art. 4º - O descumprimento às disposições desta lei implicará multa
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de 10.000 UFIR’s (dez mil unidades fiscais de referência).
Parágrafo único - A multa a que se refere este artigo será recolhida

pelos órgãos competentes do Poder Executivo do Estado e revertida
para as instituições de proteção e cuidados dos animais situadas no
Município de origem.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O projeto de lei em causa tem como objetivo garantir o

direito de manter os animais selvagens em seu hábitat natural,
separando-os do perigoso convívio com o ser humano, e, ao mesmo
tempo, garantir a integridade e a vida humana que constantemente
vem sendo agredida por ataques de animais circenses.

Diante do descaso e do descuido com que os circos mantêm os
animais perigosos torna-se necessária a proibição do contato desses
animais com o ser humano.

O circo é uma das mais belas formas de expressar a arte do ser
humano e não necessita de animais selvagens para realizar as suas
atividades.

Além disso, o projeto irá proteger a fauna que vem sendo
constantemente ameaçada pela modificação do hábitat destes
animais.

Pelo exposto, conto com a aprovação do projeto de lei que ora
submeto a esta 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 204/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.393/2005)

Concede desconto de 90% (noventa por cento) sobre o Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - para os
veículos com mais de vinte anos de fabricação e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedido desconto de 90% (noventa por cento) sobre

o pagamento da alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos



327

Automotores - IPVA -, para os veículos com mais de vinte anos de
fabricação.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O objetivo principal do projeto que apresentamos é

possibilitar desconto na alíquota do IPVA para os veículos com mais
de 20 anos de fabricação, tendo em vista que as despesas com tais
veículos são altas, e o imposto onera ainda mais o proprietário.

O desconto possibilitará a devida conservação dos veículos,
podendo o valor economizado ser gasto em melhorias, ocasionando
uma frota de carros antigos bem conservados.

- 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 205/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.414/2005)

Permite que os veículos ultrapassem o limite de velocidade em até
20km/h (vinte quilômetros por hora) no período entre 0 (zero) hora e
5h30min (cinco horas e trinta minutos), no Estado, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica permitido ultrapassar em até 20km/h (vinte quilômetros

por hora) os limites estabelecidos pela sinalização nas rodovias
estaduais, no período entre 0 (zero) hora e 5h30min (cinco horas e
trinta minutos).

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O objetivo do aumento da velocidade na madrugada é

propiciar maior tolerância ao motorista mais distraído, que costuma
ser multado pelos radares em horários de fluxo pequeno. Quem
normalmente percorre caminhos com radares sabe onde eles ficam e
diminui a velocidade, e os demais motoristas acabam sendo
penalizados quando extrapolam um pouco o limite, em um horário em
que o aumento da velocidade não ocasionaria nenhum risco.
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Outrossim, pode-se afirmar que, no horário estabelecido no projeto,
não existe fluxo intenso de veículos, dispensando-se a aplicação da
penalidade.

- 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 206/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.527/2005)

Estabelece a obrigatoriedade da utilização de um par de antenas
corta-pipas nas motocicletas do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os condutores e passageiros de motocicletas e veículos

ciclomotores ficam obrigados a utilizar um par de antenas
denominadas corta-pipas no guidom de suas motocicletas.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto no “caput” deste
artigo acarretará a apreensão do veículo ciclomotor.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30
dias após sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor 30 dias após a data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A utilização do cerol tem ocasionado muitos acidentes

com motociclistas, mesmo em áreas com pouco movimento de
veículos e também em casos esporádicos, em que o motociclista só
utiliza sua moto em finais de semana.

O cerol não é considerado uma arma, entretanto é extremamente
perigoso. A substância é feita com vidro e, em muitos casos, funciona
como lâmina, podendo atingir as camadas mais profundas da pele.

A antena corta-pipas é um equipamento de segurança capaz de
evitar a morte de motoqueiros.

- 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 207/2007
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(Ex-Projeto de Lei nº 3.041/2006)
Dispõe sobre a aplicação dos recursos da Contribuição de

Intervenção no Domínio Econômico, instituída pela Lei Federal nº
10.336, de 19 de dezembro de 2001, nos serviços de transporte
público e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Do montante dos recursos orçamentários previstos na Lei

Federal nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, repassados pela
União ao Estado, serão destinados 30% (trinta por cento) para
melhoria da infra-estrutura dos serviços de transporte público do
Estado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -

CIDE - incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e
seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico
combustível foi possibilitada pela Emenda Constitucional nº 33 e
instituída pela Lei Federal n° 10.336, de 19/12/200 1, sob o argumento
de que, por meio dela, seriam alocados recursos para recuperar,
melhorar e ampliar a infra-estrutura de transportes do País, bem como
recuperar áreas degradadas pela indústria do petróleo e do gás e para
subsidiar preços de determinados combustíveis. No Congresso
Nacional, a promessa de que o dinheiro proveniente da CIDE iria
mudar rapidamente a caótica situação do setor de transportes,
principalmente do transporte público, foi o motivo principal para
convencimento de Deputados e Senadores para a criação desse novo
tributo. Essa emenda fez constar no inciso II do § 4º do art. 177 da
Constituição da República que os recursos arrecadados por meio da
CIDE serão destinados: ao pagamento de subsídios a preços ou
transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e
derivados de petróleo; ao financiamento de projetos ambientais
relacionados com a indústria do petróleo e do gás; ao financiamento
de programas de infra-estrutura de transportes.

Posteriormente, com a edição da Lei Federal nº 10.886, de 4/5/2004,
foram introduzidas alterações na Lei Federal nº 10.336, de 2001,
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estabelecendo os percentuais dos recursos da CIDE a que os
Estados, Distrito Federal e Municípios fariam jus.

Assim, esta proposta legislativa pretende estabelecer o percentual
dos recursos orçamentários da CIDE, recebidos da União, a serem
alocados pelo Estado de Minas Gerais na melhoria da infra-estrutura
do transporte público em cumprimento ao preceito expresso na
Constituição Federal.

- 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 208/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.460/2006)

Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Guidoval.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Guidoval.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Fundado em 4/4/2005, o Lar dos Idosos São Vicente de

Paulo é uma entidade civil, sem fins lucrativos, tendo por objetivo a
promoção de ações sociais visando o bem estar dos idosos de ambos
os sexos, maiores de 60 anos.

Enfim, a associação luta com muita dificuldade e, contando com o
abnegado esforço de seus Diretores, tem buscado desenvolver suas
atividades de forma a propiciar melhores condições de vida aos idosos
de Guidoval e região.

Dessa forma, conto com o apoio de meus pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 209/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.767/2006)

Dispõe sobre a realização de parceria público-privada para gestão
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de praças de esporte do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As atividades de construção, manutenção e administração

de estádios de futebol e praças esportivas pertencentes ao patrimônio
público estadual serão desenvolvidas diretamente pelo Estado ou
serão transferidas a terceiros, por meio de parceria público-privada,
nos termos da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003.

Art. 2º - O projeto de lei que encaminhar o Plano Plurianual de Ação
Governamental 2008-2011 contemplará, entre os objetos para a
realização de parceria público-privada, as atividades de manutenção e
administração do Estádio Governador Magalhães Pinto.

Art. 3º - O “caput” do art. 2º da Lei Delegada nº 67, de 29 de janeiro
de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - A Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais
tem por finalidades:

I - a administração de estádios próprios ou de terceiros, mediante
convênios, observada a política formulada pela Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social e Esportes;

II - o acompanhamento das atividades administrativas dos estádios
próprios, desenvolvidas por meio de parcerias público-privadas,
podendo, nesse caso:

a) encaminhar ao Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas os
projetos para a realização de parcerias público-privadas relacionadas
com a sua área de atuação;

b) acompanhar a execução dos contratos de parcerias público-
privadas relacionadas com a sua área de atuação e emitir anualmente
relatório de avaliação;

c) sugerir alterações contratuais ou propor ao Conselho Gestor de
Parcerias Público-Privadas a extinção do contrato, em caso de grave
inadimplência do contratado.”.

Art. 4º - Fica acrescido ao “caput” do art. 5º da Lei nº 14.868, de 16
de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de
Parcerias Público-Privadas, o inciso VII, e ao § 1º do mesmo artigo, o
inciso VIII:

“Art. 5º - (...)
VII - a construção, a ampliação, a manutenção, a reforma e a gestão
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de instalações de uso público destinadas à realização de eventos
esportivos e de lazer”.

§ 1º - (...)
VIII - atividades de esporte e lazer.”.
Art. 5º - O inciso I do art. 14 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de

2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14 - (...)
I - demonstrar capacidade administrativa, econômica e financeira

para a execução do contrato.”.
Parágrafo único - Nos casos a que se refere o inciso VII do “caput”

do art. 5º considera-se capacidade administrativa a manutenção, pelo
prazo mínimo de dez anos, de departamento ou divisão voltada para a
participação de natureza profissional em atividade esportiva ou em
competições de nível estadual e nacional.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Fica revogado o art. 3º da Lei nº 3.410, de 8 de julho de

1965, alterado pelo art. 1º da Lei nº 5.866, de 27 de abril de 1972.
Sala das Reuniões, 6 de maarço de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O Estádio Governador Magalhães Pinto, popularmente

conhecido como Mineirão, é um patrimônio do povo mineiro. Foi
projetado por Eduardo Mendes Guimarães Júnior e Gaspar Garreto,
ambos arquitetos. O grande estádio passou, em junho de 2004, por
uma obra de revitalização e tem capacidade total para 76.500
espectadores.

É constituída por 88 pórticos de concreto armado, dispostos
radialmente em torno de uma elipse. O vão livre entre pórticos mede
7,5m (8m de eixo a eixo). A estrutura é composta de 28 setores de
construção, numeradas, correspondendo o setor nº 1 ao trecho em
que estão situadas a tribuna de honra e as cabines de rádio e TV. A
viga principal da cobertura vence o vão em balanço de 30,5m.

A sua manutenção, porém, por ser muito onerosa para o Estado,
tem prejudicado a conservação e a boa aparência do complexo
esportivo, que, além de não fornecer comodidade suficiente aos
usuários, não consegue fornecer-lhes segurança.

O instituto da parceria público-privada é, hoje, um dos instrumentos
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mais eficientes de gestão compartilhada da coisa pública, tendo-se em
vista os benefícios que a parceria proporciona para ambas as partes,
em especial para o poder público, que se vê obrigado a sucatear ou
até mesmo abandonar bens de sua propriedade, por não ter
condições financeiras ou administrativas de mantê-los ou geri-los com
a eficiência e competência exigidas pelo mercado.

É evidente a capacidade de gestão com maior eficiência
apresentada pela iniciativa privada para algumas áreas em que o
Estado ainda se aventura a interferir econômica e
administrativamente, em especial o ramo dos esportes profissionais,
que apresenta alta complexidade em suas diversas áreas de gestão,
especialmente nas áreas de “marketing” e financeira. Nesses casos, a
melhor opção é que esse tipo de atividade fique a cargo dos
empresários do setor, o que tem sido mostrado de maneira evidente
na organização de todos os grandes eventos esportivos no mundo. No
Brasil não poderia ser diferente.

A parceria público-privada nesse caso traria benefícios evidentes,
como a redução dos custos para o Governo do Estado, que são muito
altos na administração de estádios de futebol, e, na outra ponta, o
aumento da arrecadação com impostos e taxas, com que o parceiro
privado terá que arcar ao assumir a administração dos referidos
imóveis públicos.

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres colegas nesta
iniciativa.

- 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
Do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja apresentado

projeto de resolução pela Mesa da Assembléia visando incluir, na
Resolução nº 5.176, de 6/11/97 (Regimento Interno), dispositivos que
regulem a constituição e o funcionamento das frentes parlamentares.

Do Deputado André Quintão, em que solicita seja realizado
seminário legislativo para discutir a revisão do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e a proposta do Plano Plurianual
de Ação Governamental - PPAG - para o quadriênio de 2008 a 2011.
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(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva (2), Alberto Pinto Coelho e Elmiro Nascimento.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a
1ª Parte desta reunião à realização do ciclo de debates “As novas
diretrizes do saneamento básico”.
ATA DO EVENTO REALIZADO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
6/3/2007

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação

da interrupção dos trabalhos ordinários - Palavras do Sr. Tadeu
Barreto Guimarães - Palavras do Sr. Ricardo Simões - Palavras do Sr.
Ernani Ciríaco  de Miranda - Palavras do Sr. Tadeu Barreto
Guimarães - Palavras do Sr. José Maria dos Santos - Palavras da Sra.
Izabel Chiodi - Palavras do Sr. Nilo Sérgio Gomes - Palavras do Sr.
José Antônio da Cunha Melo - Palavras do Sr. Solano de Barros -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Convidamos a

tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Ricardo Simões, Gerente do
Programa Saneamento Básico Mais Saúde para Todos; Tadeu
Barreto Guimarães, Coordenador Executivo do Programa Estado para
Resultado; Ernani Ciríaco de Miranda, Coordenador do Programa de
Melhoria no Setor de Saneamento do Ministério das Cidades; José
Maria dos Santos, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de
Esgotos do Estado de Minas Gerais - Sindágua-MG -; a Exma. Sra.
Izabel Chiodi, Membro da Frente Estadual pelo Saneamento
Ambiental; e os Exmos. Srs. Nilo Sérgio Gomes, Presidente do
Sindicato de Engenheiros do Estado de Minas Gerais; José Antônio
da Cunha Neto, Presidente da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental - Abes - Seção Minas Gerais; Solano de Barros,
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Prefeito Municipal de Ponto dos Volantes e Presidente da Associação
dos Municípios do Médio Jequitinhonha; e Elias Haddad Filho, Diretor
do Projeto Vida no Vale.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença dos Exmos.

Srs. José Antônio Martins Santana, Prefeito Municipal de Araçuaí,
onde foi realizada audiência pública para discutir o projeto; Ernandes
Ramos Batista, Prefeito Municipal de Itaipé, e Marclênio Ferraz da
Rocha, Prefeito Municipal de Fruta de Leite.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à realização do

ciclo de debates “As novas diretrizes do saneamento básico”, com a
apresentação do Painel “Criação de empresa subsidiária da Copasa
nos Municípios do Norte de Minas e nos Municípios dos Vales do
Jequitinhonha/Mucuri/São Mateus”.

Palavras do Sr. Tadeu Barreto Guimarães
Boa tarde, senhoras e senhores. Inicialmente, cumprimento os

componentes da Mesa e os demais participantes do seminário. Farei
uma apresentação sintética acerca da política de saneamento no
Estado de Minas Gerais e, posteriormente, abordarei alguns aspectos
do projeto Vida no Vale.

Os senhores já devem ter conhecido os detalhes do projeto, visto
que a revista distribuída apresenta alguns aspectos relativos ao
referido projeto.

Falarei rapidamente, em linhas gerais, sobre o planejamento
governamental. Serei sintético em relação à premissa geral do PMDI,
às premissas específicas sobre a política de saneamento, a proposta
para a área de saneamento que compôs o plano de impacto por Minas
lançado pelo Governador durante a sua campanha. Em seguida,
abordarei especificamente a implementação da política de
saneamento, cujo tópico fundamental é a criação da subsidiária da
Copasa.

Durante a minha apresentação, lançarei mão de algumas citações
do relatório do Pnud, lançado agora em dezembro de 2006. Para
alterar esse cenário que o relatório descreve, será necessária uma
ação sustentada ao longo da próxima década, aliada a um corte
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decisivo com o atual modelo que privilegia a opção de deixar tudo
como está.

Esse quadro apresenta o mapa estratégico do governo do Estado,
mais precisamente o choque de gestão de segunda geração. No
primeiro plano, na parte de cima, na visão de futuro, continuamos
sendo o melhor Estado para se viver.

No segundo plano, está a visão de longo prazo, com seis eixos
estratégicos. Sustentam esse eixo, tanto no longo prazo quanto no
médio prazo, dois pilares do Estado para resultados. Do lado
esquerdo, a qualidade fiscal e, do lado direito, a qualidade e a
inovação em gestão pública. No centro, podemos ver as áreas de
resultados, ou seja, os centros focais com objetivos estratégicos,
indicadores e metas para cada uma dessas áreas.

Vou falar especialmente de duas áreas em amarelo, porque são as
que estão mais diretamente relacionadas ao nosso assunto.

No Vida no Vale, ou melhor, no Vida Saudável, nessa área de
resultados, temos os seguintes objetivos estratégicos: universalizar o
acesso à atenção primária e reduzir as disparidades regionais no
atendimento à saúde; reduzir a mortalidade infantil e materna; ampliar
a longevidade da população com incidência de doenças
cardiovasculares e diabetes; aumentar a eficiência alocativa e a
otimização do sistema de atenção à saúde; promover hábitos de vida
saudável e ampliar o acesso ao saneamento básico. Para cada um
desses objetivos estratégicos, há indicadores, mas estou trazendo
apenas o indicador relativo ao objetivo estratégico vinculado a este
seminário, ou seja, ampliar o percentual de domicílios com acesso à
rede de esgoto ou à fossa séptica.

A seguir, as metas da situação atual e as previstas para 2011 e
2023.

Entre os projetos estruturadores dessa área de resultado, está o
projeto estruturador Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos.
Digo isso apenas para dar o contexto do planejamento geral e como
esse projeto nele se insere.

Na outra área de resultado, que busca produzir transformações no
desenvolvimento do Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri e do
Rio Doce, são esses os objetivos estratégicos, ou seja, os indicadores
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mais ligados ao projeto e à política de saneamento. Entre os projetos
estruturadores, está o Vida no Vale.

As premissas específicas da questão do saneamento, que compõe o
Pacto por Minas, são: melhoria da eficiência da gestão dos serviços
de saneamento básico; universalização sustentável dos serviços de
saneamento básico, para superar o problema de manutenção e
conservação dos investimentos públicos nessa área; redução das
desigualdades regionais; integração das políticas públicas de água,
esgoto, drenagem e tratamento de resíduo e redução do passivo
ambiental.

Propostas específicas para a área de saneamento, que constam no
plano do governo: aperfeiçoamento do Marco Regulatório Estadual de
Saneamento, verificando novamente a lei de 1994, buscando fazer o
que não foi feito até agora a seu respeito e avançando em direção à
regulação, tendo em vista a nova lei sancionada agora, em janeiro;
programa de modernização da Copasa, que a cada dia se torna uma
empresa mais eficiente, tanto em termos de indicadores financeiros
como operacionais; Programa Vida no Vale, com subsidiária
específica para as bacias do Jequitinhonha, do Mucuri e do São
Mateus; programa de apoio técnico e financeiro para incentivar a
eficiência na gestão dos serviços autônomos nos Municípios; e, ao
longo dos próximos anos, implantação de algum tipo de incentivo à
compra de lixo, nos moldes elaborados pela ANA tempos atrás -
imagino que ela ainda pretenda continuar com esse tipo de incentivo.

Abordarei rapidamente o Projeto Vida no Vale. As premissas são:
aporte de recursos do Tesouro para investimentos, com garantia de
tarifas reduzidas aos beneficiários dos serviços, e plena adequação
das tarifas à capacidade de pagamento local. O modelo é o seguinte:
o Estado de Minas Gerais faz o aporte dos recursos para as obras e a
expansão do sistema, incluindo módulos sanitários para 100% da
população da região. Junto ao Estado, a Copasa estabelece um
compromisso de metas que será definido e estabelecido para a
subsidiária, que terá um plano, um contrato de gestão com a sua
matriz e com o Estado, que por sua vez tornará disponíveis os
investimentos, exigindo como contrapartida o compromisso de
universalização dos serviços, da manutenção da qualidade da água e
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do tratamento do esgoto, além do compromisso com os prazos e
outros indicadores.

Esse é um processo de construção, e existe um plano de
implantação dessa solução no relatório executivo do projeto. A visão
de futuro é a de que em algum momento haja um consórcio do Estado
com 92 Municípios da região. Por meio desse novo instrumento já
consolidado do contrato-programa, contrata a subsidiária da Copasa
para implantar e operar os sistemas na região.

Em síntese, é esse o modelo. Em termos operacionais, como
detalhado nos estudos, existem as atividades operacionais de primeiro
nível, articuladas com as comunidades; as atividades operacionais de
segundo nível, buscando parcerias com microempresas ou
cooperativas locais; e as atividades do terceiro nível, garantidas pela
subsidiária da Copasa ou pela própria empresa, como, por exemplo, a
questão dos laboratórios de pesquisa, mantendo e garantindo a
qualidade da Copasa em todo o sistema.

Esta é a tabela de tarifas. Não entrarei em detalhes, porque vocês
podem conferi-la na revista.

Apenas para uma reflexão, apresentarei alguns pontos que julgamos
favoráveis à regionalização desse foco: uma empresa, como a
Copasa, que se ocupe com a bacia do Jequitinhonha, Mucuri e São
Mateus e que, no seu negócio, tenha como a sua principal razão de
existência o Rio Jequitinhonha e outros rios dessas bacias. Então, a
água é o foco.

Pontos favoráveis do foco regionalizado. Aqui já apresento uma
análise, combinando com a política de saneamento recentemente
sancionada. Isso está compatível com a Lei nº 11.445, de 2007, art.
2º, que dispõe: “Os serviços públicos de saneamento básico serão
prestados com base nos seguintes princípios fundamentais: (...) V -
adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as
peculiaridades locais e regionais”; e com a Política Estadual de
Saneamento Básico.

Nessa dimensão do atendimento às peculiaridades locais e
regionais, há os seguintes pontos positivos: administração local,
reforçando o atendimento às demandas regionais; gestão de recursos
da subsidiária adaptada à realidade local; criação de uma estrutura de
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custos compatível com as características econômicas dos vales e com
a capacidade de pagamento dos usuários - ponto do projeto
compatível com a legislação atual, particularmente no art. 30, inciso
VI; utilização de tecnologias apropriadas do projeto - também
compatível com a legislação recentemente aprovada no inciso III do
art. 2º -; utilização de tecnologias apropriadas, considerando a
capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções
graduais e progressivas; por último, incorporação da solidariedade
regional por meio do subsídio cruzado regional - em vários pontos,
também compatíveis com as diretrizes nacionais para o saneamento
básico.

Sobre a dimensão e sustentabilidade ambiental - ponto favorável ao
foco regionalizado: ênfase na bacia hidrográfica, dedicação às
questões ambientais específicas da região, integração das infra-
estruturas e serviços com a gestão eficiente de recursos hídricos.
Também compatível especialmente com o art. 19, § 3º - os planos de
saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das
bacias hidrográficas em que estiverem inseridos; e com a Política
Estadual de Saneamento Básico, inciso IV do art. 4º - a preservação e
a melhoria da qualidade da água, com a adoção das bacias
hidrográficas como unidades de planejamento.

Sobre a dimensão dos ganhos de gestão, quais os pontos favoráveis
do projeto? Diminuição dos riscos de diluição dos recursos públicos,
ou seja, investir numa determinada região, contrato de gestão, com
metas para cumprimento pela subsidiária; suprimento do déficit de
saneamento com maior rapidez - o foco é resolver um problema de
uma determinada região; otimização da capacidade e a tecnologia já
existente na Copasa, ou seja, aproveitar toda a tecnologia
desenvolvida por essa empresa nessas décadas de existência; maior
facilidade na imposição de metas e cobrança de resultados. Ponto
também compatível com a Lei nº 11.445, art. 19, incisos II - objetivos e
metas de curto, médio e longo prazos para a universalização,
admitidas soluções graduais e progressivas, observando a
compatibilidade com os demais planos setoriais - e III.

Estou sendo rápido para obedecer ao tempo determinado, de 20
minutos. Após o debate, contaremos com a presença de alguns
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profissionais que trabalharam no projeto e poderão esclarecer as
dúvidas. Para tanto, estarão aqui o engenheiro Elias Haddad, diretor
do projeto, o advogado Raul Borelli e o economista Diomar Silveira.

Outra dimensão é a adequação aos parâmetros de prestação
regionalizada. Essa prestação é caracterizada por um único prestador
de serviço para vários Municípios, contíguos ou não.

A segurança jurídica é outra dimensão favorável do modelo, que
pressupõe a formalização do contrato-programa, instrumento hoje
consolidado nas legislações de saneamento básico.

Outro ponto é a garantia da manutenção do Estatuto de Pessoal da
Copasa. Todos os direitos dos trabalhadores da Copasa serão
mantidos.

Outro aspecto é o favorecimento da uniformidade de regulação e
fiscalização, uma vez que temos uma unidade e metas específicas
para ela.

Então, a característica fundamental desse modelo é uma grande
compatibilidade com a legislação estadual e federal.

Para finalizar, lembro o trecho que li hoje de manhã, do artigo de
Mário Vargas Llosa, que diz: “A verdade é que viver em meio à sujeira
é nefasto não apenas para o corpo, mas também para o espírito, para
a mais elementar auto-estima, para o ânimo que permite erguer a
cabeça contra o infortúnio e manter viva a esperança, motor de todo o
progresso.”.

Era, Sr. Presidente, o que tinha a dizer. Muito obrigado.
- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de

“slides”.
Palavras do Sr. Ricardo Simões

Boa tarde a todos. Como não farei aqui uma apresentação formal,
no PowerPoint, peço licença para fazer minha manifestação daqui da
Mesa.

Cumprimento a Assembléia Legislativa na pessoa do Deputado
Elmiro Nascimento, que preside os trabalhos nesta tarde;
cumprimento também os demais componentes da Mesa. Agradeço a
oportunidade e a presença de todos para mais este debate de um
assunto que é, para nós, da área de saneamento, extremamente
relevante e um ponto que estamos considerando como crucial para
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que tenhamos condições de continuar praticando no Estado de Minas
Gerais saneamento de qualidade, prestando serviços que venham
efetivamente ao encontro das necessidades da população e que dêem
condições de melhorar a qualidade de vida do povo mineiro,
principalmente quando nos referimos às regiões carentes e de
condições econômicas mais desfavoráveis.

Na condição de coordenador do projeto estratégico do governo na
área do saneamento básico, o Mais Saúde para Todos, quero dizer-
lhes que esse projeto estruturador nasceu para, inicialmente, dar
condições ao Estado de prestar atendimento na área de saneamento
e, efetivamente, desenvolver as ações nessa área, objetivando
caminhar de maneira mais rápida para as ações de universalização no
que diz respeito ao abastecimento de água, no que tange ao
esgotamento sanitário.

O projeto estruturador inicialmente previa algumas ações efetivas.
Primeiro, ampliação do atendimento com abastecimento de água na
área de cobertura da Copasa. Outra atividade seria o atendimento
com esgotamento sanitário, coleta, onde a Copasa detinha
concessão, e o terceiro ponto, a ampliação dos índices de tratamento
de esgoto, também na área de concessão da Copasa. Essas seriam
atividades desenvolvidas de acordo com orientação dada pelo
governo na área da Copasa, sob a responsabilidade dela, com a
alocação de recursos a cargo da empresa e todos os investimentos
sendo feitos no programa de investimentos da Companhia.

Além disso, o projeto estabelecia ações fora da área de concessão
da Copasa, na mesma linha das anteriores: ampliação do atendimento
com água, da coleta e do tratamento de esgoto. Ele acrescentava uma
condição, ou seja, implantar sistema de disposição final de resíduos
sólidos. O atendimento domiciliar de esgoto encaminhávamos tanto
para a questão da implantação dos sistemas dinâmicos convencionais
quanto para o atendimento por intermédio de módulos sanitários. O
projeto desenvolveu-se dessa forma, em 2003-2004, e em 2005
começou a caminhar em outra direção ou numa direção adicional, que
seria a de ações mais efetivas em regiões mais carentes do Estado.

Surgiu, então, a idéia de trabalhar com um projeto regionalizado que
tivesse um foco mais direcionado e mais voltado para a questão, onde
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o Estado efetivamente faria o aporte de recursos para os
investimentos, visando à universalização. Buscaríamos, então,
selecionar determinada região e caminhar na direção desse projeto. O
primeiro passo foi identificar qual seria a região do Estado na qual
estaríamos focando o projeto. Focado o projeto, selecionou-se e
identificou-se a região dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do
São Mateus; por serem áreas dentro da região carente do Estado,
apresentam uma deficiência maior e mereceriam uma atenção
prioritária ou, pelo menos, sendo prioritariamente atendidas.

Identificada a região do projeto como sendo a área de atuação,
encaminhamos o processo em duas ações paralelas: a primeira é o
desenvolvimento de um estudo de viabilidade. Na verdade, ele tinha
mais do que a pretensão de ser um estudo de viabilidade puro e
simples, pois era uma ação para estruturar, de maneira mais
adequada, o funcionamento institucional do projeto, abrangendo
desde a forma de identificar e atuar nos Municípios até a maneira
institucional de constituir isso dentro do sistema de saneamento do
Estado. Além disso, definir o modelo de gestão, os sistemas tarifários
e até mesmo a definição técnica, da escolha técnica dos modelos
tecnológicos a serem adotados, implementados e avançados nisso.

Estabelecido que estaríamos estruturando um estudo de viabilidade
para essas condições, o passo seguinte - e em paralelo - seria
selecionar alguns Municípios onde pudéssemos fazer testes,
estabelecer as maneiras mais adequadas de implementação e
verificar o que estava sendo desenvolvido dentro do modelo teórico e
do estudo de viabilidade, ou seja, como isso se comportaria na prática
e a maneira como as necessidades das populações se apresentariam
para buscarmos soluções mais compatíveis com a região.

Definimos, então, a necessidade de execução de um projeto-piloto
composto inicialmente por oito Municípios. Buscamos estabelecer
primeiro um critério de seleção desses Municípios, o mais técnico
possível e capaz de representar realmente a região, possibilitando
implementação e estudo que pudessem refletir o todo. Como o Dr.
Tadeu disse, a região envolveria 92 Municípios, e, portanto,
caminhamos para a seleção daqueles onde seria executado o projeto-
piloto.
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Estabelecemos que estaríamos atuando em Municípios com menor
IDH, maiores índices de mortalidade infantil e sistemas de
saneamento com condições mais desfavoráveis e precárias, tanto em
relação ao abastecimento de água quanto ao esgotamento sanitário.
Considerados esses parâmetros, buscamos analisar quais os que
estavam em condições mais precárias em cada um dos vales. Foram
selecionados oito, espalhados pelos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e
São Mateus. Originalmente, os Municípios eram Ouro Verde de Minas,
Frei Gaspar, Novo Oriente, Catuji, Itaipé, Itinga, Santa Cruz de Salinas
e Fruta-de-Leite. Ali caminharíamos com o desenvolvimento do piloto.
É bom que se diga que, nesses Municípios, pressupõe-se o
atendimento à sede municipal e também a algumas localidades rurais,
portanto o projeto envolve 8 Municípios e 31 localidades.

Colocadas essas condições, partimos para um conhecimento mais
efetivo desses Municípios a fim de identificarmos a real situação.
Foram, então, promovidas inúmeras reuniões com as comunidades
locais de maneira a identificar o percentual da população que recebia
o serviço, o que recebia o serviço de forma precária e o que não
recebia nenhum tipo de atendimento. Além disso, queríamos saber
quais as ansiedades e as demandas da população.

Dando seqüência a isso, também fizemos contatos com as
Prefeituras, os Executivos Municipais e as Câmaras Municipais, com a
representatividade formal da população, para saber como os sistemas
se estruturavam e qual era a expectativa dos Prefeitos e Vereadores
em relação ao atendimento da população.

Assim, traçamos, de maneira preliminar, o desenvolvimento dos
projetos de engenharia. Elaboramos os projetos preliminares e, de
posse deles, partimos para a contratação das obras, para a
implementação do sistema. Em paralelo, o desenvolvimento do
sistema de viabilidade prosseguia, estabelecendo maneiras de
estruturar a gestão futura desse sistema no momento em que as
obras fossem concluídas e estivessem em condições de operar.

Atualmente estamos com as obras nesses Municípios em
andamento, certamente enfrentando dificuldades acima das que
inicialmente prevíamos. Mas hoje elas se encontram em condições
avançadas. Há a perspectiva de que, daqui a 4 ou 5 meses, alguns
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desses sistemas estejam em fase de conclusão e em condições de
entrar em operação.

Em um segundo momento, englobamos, nesse projeto, para darmos
alguns passos no sentido da gestão dos sistemas, a gestão do
sistema de Diamantina. Havia uma questão inseparável. A concessão
do Município de Diamantina ou da sede municipal de Diamantina,
tanto de água quanto de esgoto, é da Copasa. Lá, a Copasa opera e
faz investimentos. Havia uma série de Distritos rurais cujo
atendimento estava planejado para ser feito por intermédio de
recursos de um programa federal denominado Proágua. Esse
programa envia recursos por meio do Bird, por intermédio do
Ministério do Meio Ambiente. Há uma contrapartida do Estado na sua
implementação, que se dá por intermédio do governo do Estado de
Minas. O gestor do desenvolvimento desse projeto no Estado é o
Igam, que vinha desenvolvendo-o em parceria com a Copasa.
Implementaram os sistemas, e eles estavam em condições de entrar
em operação. Houve a alternativa de incorporar essas localidades ao
projeto Vida no Vale. Esse projeto assumia, complementava algumas
questões necessárias que não haviam sido plenamente atendidas no
âmbito do Proágua, especificamente uma das localidades importantes
para a região. E ali demos os primeiros passos para um atendimento
de maneira diferenciada.

Hoje, dentro do Município de Diamantina, há as localidades de
Conselheiro da Mata, Desembargador Otôni, Extração, Guinda, Inhaí,
Maria Nunes, Mendanha, Planalto de Minas, São João da Chapada,
Senador Mourão e Sopa, que estariam com o sistema implementado,
e nós, em condições de iniciarmos a gestão. Lá desenvolvemos
aspectos de negociação, discussão com a sociedade e com as
lideranças locais e partimos para a implementação.

Neste momento, a Copasa assume, ainda que por intermédio de um
instrumento precário, a operação desses sistemas, caminhando na
direção do que preconiza o Vida no Vale, utilizando-se dos níveis
abordados pelo Tadeu, 1 e 2, em termos de atendimento e com um
sistema tarifário diferenciado.

Num primeiro momento, buscou-se trabalhar de acordo com o
sistema tarifário da Copasa de maneira simplificada, ou seja, a tarifa
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social da Copasa será praticada em todos esses distritos. Para quem
não conhece, os descontos são de 50% para quem consome até
10m³, e, a partir daí, há uma variação.

Em Diamantina, isso seria estendido para quem consome até 30m³.
De maneira geral, há uma limitação de 44m² de área construída para
as residências. Nessa regiões, não haverá limitação para a área
construída, e quem consome até 30m³ terá o desconto que hoje é
aplicado para quem consome até 15m³.

Assim, daremos os primeiros passos. Amadurecida, a gestão poderá
caminhar para os demais Municípios do projeto piloto e
posteriormente para o restante do projeto. Em linhas gerais, essas são
nossas considerações. Posteriormente poderemos aprofundar-nos
nos debates. Obrigado.

Palavras do Sr. Ernani Ciríaco de Miranda
Boa tarde a todos. Cumprimento os integrantes da Mesa. Para nós,

do Ministério das Cidades e do governo federal, é uma grande
satisfação estar aqui para participar do debate. Torcemos para a
continuação desta discussão e para que ela ocorra em outras regiões
do País.

Como dito pela manhã, vivemos um ambiente, no País, propício à
reorganização e ao avanço dos modelos de gestão do serviço de
saneamento brasileiro com o foco principal, em última instância, em
melhorar a qualidade de vida das pessoas, chegar ao atendimento
universal dos cidadãos deste país.

O ambiente propício se deve a um arcabouço legal instalado - o que
não havia -, que regulamenta o setor, e oferece aos agentes
instrumentos legais para organização, planejamento, regulação,
fiscalização, prestação de serviços e controle social.

Ao mesmo tempo, além de ter um ambiente legal instalado, o
governo federal está tornando disponíveis recursos para investir nos
próximos quatro anos, com plano definido e exposto para a sociedade
brasileira. Pela primeira vez em muitos anos, temos condições de
saber, hoje, que em quatro anos haverá tantos milhões de reais para
investimento em diversas áreas do País, incluindo saneamento
básico. Embora pareça pouco por ser um planejamento de apenas
quatro anos, para a realidade dos últimos 20 anos representa um
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grande avanço. Precisamos trabalhar para que persista, até nos
próximos governos. Acredito que, após a instalação da política de
saneamento, o ambiente será favorável para a continuação dessa
política de investimento.

Como representante do Ministério das Cidades em uma plenária de
discussão de um tema local, abordarei rapidamente o panorama de
situações que vêm ocorrendo no Brasil e que temos acompanhado.
No âmbito do PAC, há um programa de reestruturação do serviço de
saneamento. Inicialmente, está previsto o investimento de
R$600.000.000,00 em quatro anos para esse programa.

Como coordeno o programa de modernização do setor de
saneamento no Ministério das Cidades, tenho estado à frente das
discussões a respeito do PAC relativamente à reestruturação do
saneamento. É impressionante a quantidade de pessoas que nos
procuram no Brasil todo, dirigentes, superintendentes ou políticos
perguntando em que condições o prestador de serviços do Estado ou
do Município pode acessar esse programa de reestruturação. Trata-se
de uma manifestação diária da existência de problemas.

O modelo Planasa, em diversos Estados do Brasil, está
completamente esgotado. Quando falo nesse modelo, refiro-me, entre
outras coisas, à forte concentração do atendimento de muitos
Municípios em uma única companhia de saneamento. Isso se esgotou
em vários Estados brasileiros, e em alguns casos arrisco-me a dizer
que não há solução com esse modelo. É preciso haver alternativas.
Em outros casos, é possível chegar lá com esse modelo. Aliás, esse
programa de reestruturação servirá para tentarmos separar no cenário
nacional, com apoio dos agentes do setor, os casos em que esse
modelo poderá ser mantido e revitalizado para que cumpra sua função
efetiva de atendimento ao serviço de saneamento, no caso desta
discussão, mais voltado para água e esgotamento sanitário.

Passados 30 ou 40 anos, algumas companhias de saneamento são
essencialmente de água, com raras exceções. Não podemos dizer
isso da Sabesp, que atende com água e esgoto em todos os
Municípios onde opera. Mas a grande maioria das companhias
estaduais de saneamento do Brasil são de água. Santa Catarina, um
Estado rico, com um dos maiores IDHs do Brasil, Municípios como
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Criciúma, Joinvile, Florianópolis têm de 5% a 10% de cobertura com
coleta de esgotamento sanitário. Que dizer de Estados do Norte e do
Nordeste? Isso mostra que o modelo não cumpriu integralmente as
suas funções.

Portanto, é necessário repensar modelos e alternativas. Temos
trabalhado no âmbito federal com apoio a esses Estados e Municípios
para promover estudos que apresentem alternativas a Governadores
e Prefeitos.

Agora a ação será mais efetiva, porque temos um programa de
financiamento a investimentos que poderá efetivar essas ações, esses
fundos e implementar modelos e alternativas para apresentarmos à
sociedade brasileira que não sejam dessa forte concentração.

Pela manhã foi dito aqui, com muita clareza: enquanto o País, em
diversas áreas, avançou para a descentralização, o setor de
saneamento continuou na centralização. Portanto, avaliamos que
essas alternativas são necessárias. Hoje temos um ambiente que nos
permite debater modelos e encontrar soluções adequadas; há grandes
dificuldades de qualidade do serviço em várias partes do País; os
níveis de cobertura são baixos em várias regiões, e, normalmente, os
prejudicados são os pobres, que não têm acesso ao serviço; e há,
sobretudo, maior carência na área de esgotamento sanitário.

Há também o endividamento elevado das companhias. Há casos de
companhias cujas dívidas foram zeradas pelo Estado há menos de 8,
9 ou 10 anos e que, atualmente, estão completamente endividadas
novamente. São dívidas de déficit nos caixas de R$4.000.000,00 ou
R$5.000.000,00 por mês. Então, realmente, a situação precisa de
soluções e modelos alternativos.

Evidentemente, há casos exitosos, de serviço prestado com
qualidade, eficiência e nível de atendimento e cobertura elevados,
apresentando a qualidade adequada. Exemplifico alguns casos
negativos porque estamos discutindo alternativas e soluções para
esses casos em Minas Gerais.

O que nós que estamos de fora percebemos que ocorre em Minas
Gerais? O próprio governo estadual percebe essa situação no Estado.
Percebe que a sua companhia de saneamento, que está classificada -
o que é verdade - como uma das melhores e mais eficientes do Brasil,
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ainda assim não foi capaz de solucionar os problemas de água e
esgoto numa região pobre, a que está em discussão hoje, talvez até
haja outras. Em que pese ao fato de a companhia ter tido
R$400.000.000,00 de lucro ao ano - esse valor foi citado na parte da
manhã -, como ela não consegue atender o abastecimento de água e
o esgotamento sanitário numa região do Estado?

A explicação está, ao que parece, no modelo de gestão, na forma de
organização, no papel que cada agente desempenha. Há pontos
fracos nesse arcabouço que fazem com que uma companhia que teve
um lucro de R$400.000.000,00 ao ano não consiga solucionar o
problema do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Não estou
criticando, mas tentando raciocinar com base na constatação das
situações apresentadas.

O Estado percebe isso, faz uma análise e estuda um modelo
alternativo, algo que considero louvável e digno de consideração
positiva da nossa parte. Entendemos que tem de ser assim mesmo.
Não apenas nós entendemos assim, mas também a lei e a política de
saneamento, conforme foi apresentado pelo Tadeu ao comparar o
estudo do Estado com a lei, mostrando que é necessário realizar
estudos técnicos de viabilidade econômico-financeira. Não se trata de
estudo de engenharia, é importante dizer isso, mas de modelos de
gestão, de soluções do ponto de vista da melhor equação econômico-
financeira, melhor equação do subsídio: como pagar as dívidas,
manter o sistema funcionando de forma adequada e como repor no
futuro.

Tudo isso realizado com uma tarifa que permita todas essas ações
e, ao mesmo tempo, que tenha modicidade para que a população
tenha condições de pagá-la, conforme está na lei. Então, o Estado de
Minas percebe a situação, faz esse estudo e opta por um modelo de
regionalização previsto na lei, que nós, do governo federal, em
princípio, estamos considerando que talvez seja a solução para várias
áreas deste país. Observe que não estou falando da prestação do
serviço, mas sim do modelo de gestão e organização, da forma de
planejar, de definir as diretrizes e as normas para que tenhamos um
equacionamento global, depois chegamos à prestação.

Hoje de manhã, disse que entendemos, em grandes linhas, que a
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gestão pode ser compreendida como o planejamento, a regulação, a
fiscalização, a prestação de serviço e o controle social do serviço. O
que está em discussão na lei que tramita na Assembléia Legislativa é
um desses itens: como equacionar a prestação de serviço no Vale do
Jequitinhonha, Norte de Minas e Mucuri. O resto do modelo, em uma
visão mais “macro”, mais de cima, ao que parece, está pensado,
porque foi apresentado pelo Tadeu, mas não está na pauta de
discussão da Assembléia nem na pauta do governo de Minas Gerais
como prioritário. Na apresentação do Tadeu, ele fala: “Para o futuro,
uma gestão associada, com um consórcio para essa gestão”. Isso é
que precisa ficar bastante compreendido, Tadeu, para que a
Assembléia possa ter todos os elementos necessários à votação do
projeto e, sobretudo, para que os Prefeitos também possam
compreender. Observem que o pressuposto desse projeto é que os
Prefeitos concordem com a subsidiária. Primeiro cria-se a subsidiária
para, depois, dizer que vai fazer contrato-programa. E se o Prefeito
não quiser o contrato-programa? Então, há uma lógica que precisa
estar clara, equacionada, linearmente exposta a todos os agentes,
para a tomada de decisão.

Nós, do governo federal, não nos posicionamos dizendo se esse é o
modelo ideal, adequado ou não. Isso é uma discussão em âmbito
estadual e local, e, nesse caso, regional: Vale do Jequitinhonha e
Mucuri. Mas pensamos que tem de ser feito com transparência. No
Estado de Minas Gerais, parece que está havendo essa transparência
nas audiências e nas discussões. Mas, em uma percepção pessoal,
acho que é preciso aprofundar mais ainda no modelo que o Tadeu
apresentou, para que não reste dúvidas de que ele é o adequado e o
ideal. A revista, com os diversos parâmetros do estudo, é um avanço
porque expõe isso à sociedade e aos Prefeitos. Inicialmente eu estava
até preocupado, porque não tinha sido anunciada a presença de
Prefeitos da região, mas, no final, foi anunciada a do Prefeito de
Araçuaí. Evidentemente, o ideal nessa discussão é que houvesse 92
Prefeitos ouvindo esse debate, uma vez que ele tem a ver com os
Municípios que eles governam. Não sendo possível a presença, é
necessário que a questão do estudo chegue até eles com mais
detalhes.
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Conforme eu disse, o que está apresentado em termos de modelo
está compatível com a legislação recém-aprovada e com a percepção
que temos para modelos que possam ser implantados neste país, mas
com a ressalva de que restam dúvidas que precisam ser melhor
esclarecidas. Hoje de manhã, o Deputado Fábio Avelar falou da
importância de se tirar o regime de urgência do projeto a fim de
ampliar o debate e a discussão.

Em nível de governo federal que participa de discussões em todo o
Brasil sobre essa questão, consideramos essencial a participação do
Município e, conforme foi dito hoje, pela manhã, os planos são
fundamentais. O estudo de viabilidade técnica é fundamental e,
evidentemente, terá de avançar para um plano desenvolvido e
aprovado pelos Municípios. Quem define o plano é o titular do serviço.
Evidentemente todos os subsídios ao plano devem ser dados, mas ele
precisa ser determinado pelos Municípios. Foi muito debatida hoje de
manhã - e nós a defendemos - a importância de órgãos colegiados
para o exercício do controle social, para uma participação efetiva da
sociedade, independentemente da regulação e da fiscalização. Isso é
fundamental. Lamentavelmente, a lei diz: poderá ser implementado o
órgão colegiado, mas pensamos que deve ser implementado. A
discussão talvez necessite de melhor definição dos modelos “macros”
para depois chegar à ponta, no que diz respeito à prestação de
serviços.

Há, por fim, uma questão mais técnica, que julgo importante e que
está no estudo, mas, parece, não foi aqui abordada. A área de
abrangência é muito grande, ou seja, 92 Municípios e cerca de 1.800
localidades. Está-se pensando num piloto, mas, para mim, não ficou
muito claro. Trata-se de um piloto mais voltado para as intervenções
que para o modelo. Talvez fosse a oportunidade para que esse piloto
teste o modelo como um todo: plano, consórcio, aspectos de
regulação e de fiscalização, conselhos, participação municipal, e não
apenas as intervenções propriamente ditas. Se está assim, é bom que
fique claro, se não está assim, fica essa proposta, que, aliás, já ouvi
de outras pessoas. Nada disso é novidade.

Outra discussão interessante, à medida que esse modelo avança,
terá de ser posta na mesa, pois faz parte do processo de
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transparência da discussão: o equacionamento das dívidas, um
grande problema quando se discutem novos modelos. Há uma dívida
desses 92 Municípios, que precisa ser calculada e equacionada. É
aquela história: se não fica com a subsidiária, creio que não deva ficar
com os Municípios, ficará ou com o governo do Estado ou com a
Copasa. Se ficar com a Copasa, as outras regiões pagarão na tarifa.
Evidentemente os técnicos que trabalharam nisso estão pensando,
mas é um bom tema para ser debatido e discutido, externando
àqueles que estão participando do debate.

Basicamente, são essas as considerações que eu queria fazer. Mais
uma vez, o governo federal agradece a oportunidade de contribuir
para os debates e coloca-se à disposição para colaborar em outras
oportunidades. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Retornarei a palavra ao Sr. Tadeu Barreto
Guimarães, que tem compromisso inadiável às 16 horas, para fazer
um breve questionamento.

Palavras do Sr. Tadeu Barreto Guimarães
Primeiramente, aviso que o Sr. Elias Haddad Filho assumirá como

Diretor do projeto. Para esclarecer alguns tópicos levantados pelo
representante do governo federal, primeiro informo que fiquei muito
feliz com as considerações por verificar que estamos caminhando na
direção da política nacional de saneamento. Isso faz bem para a
Federação. Essa sempre foi a postura do Governador Aécio Neves.

O segundo tópico é que não foi possível esclarecer todos os
aspectos do estudo de viabilidade. Chamamos de estudo de
viabilidade, mas, na verdade, é um plano diretor, um plano de
desenvolvimento para a região. Foram tratados vários aspectos. Só
para esclarecer, a questão do saneamento foi entendida como
legislação, água, esgoto, drenagem, tratamento de resíduos sólidos.
Pensamos também, no caso dos projetos-piloto, em testar os outros
modelos. Estamos testando tecnologia nas obras. Testamos o modelo
de mobilização comunitária, a participação e o envolvimento.
Reunimo-nos com cada Prefeito e explicamos o modelo. Eles
assinaram uma carta falando da disposição de discutir uma nova
relação entre o prestador de serviço, o governo estadual e o titular das
concessões.
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Há, no estudo, um parecer jurídico. A representante do escritório
esteve aqui, pela manhã, e fez uma análise detalhada da questão
institucional, sobre o contrato-programa. O mais importante é que
sabemos que isso não se constrói rapidamente, ou seja, que não é
possível implementar um projeto de uma hora para outra. Trata-se de
um processo de construção. O contrato-programa tem de ser e será
construído em etapas.

Há mais um ponto. Não há divergência entre uma eventual visão da
Secretaria de Planejamento e Gestão e uma visão da diretoria da
Copasa. O foco regionalizado para a subsidiária atender
prioritariamente à bacia do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus
é uma decisão do Governador Aécio Neves, do Vice-Governador,
Prof. Anastasia, com a concordância do Presidente Márcio Nunes, do
representante da Copasa e do Diretor Financeiro, Sr. Ricardo Simões.
Portanto, não há dúvida no que se refere ao foco regionalizado.

Ressalto que estamos novamente cumprindo uma determinação do
Governador Aécio Neves, qual seja a de dar transparência ao projeto.
Como representante da área de planejamento, estive aqui em quatro
oportunidades, participando de audiências públicas que discutiam o
PPAG e os Orçamentos anuais. Na audiência realizada em Araçuaí e
em Teófilo Otôni representei o governo do Estado. Agora, estamos
aqui discutindo o tema e reunindo o maior número de informações
possíveis. Não dá mais para, no século XXI, permanecermos sem
uma ação que vise solucionar a questão da universalização do
saneamento neste país.

Peço-lhes desculpas, pois terei de ausentar-me. Peço ao Elias para
assumir essa responsabilidade. Obrigado.

Palavras do Sr. José Maria dos Santos
Boa tarde, companheiros e companheiras. Na pessoa do Deputado

Elmiro Nascimento, que coordena os nossos trabalhos, cumprimento
os membros da Mesa. Parabenizo a Assembléia pela promoção deste
ciclo de debates sobre as novas diretrizes do saneamento, evento que
aguardamos com grande ansiedade. O nosso desejo é colocar mais
luz nesse debate, a fim de buscarmos a universalização do
saneamento de maneira completa, abrangente para toda Minas
Gerais.
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Ao observar essa plenária, sinto-me muito feliz, pois pelo menos
temos algo em comum. O tema “Universalização do Saneamento” é
comum, e há consenso entre todas as pessoas presentes. Queremos
discutir sobre qual seria o melhor modelo de promover a
universalização do saneamento.

O Sindágua, como entidade civil, em seus 25 anos de existência,
sempre busca, junto à comunidade, onde quer que se discutam os
temas sobre saneamento e meio ambiente, participar das discussões
a fim de contribuir para que haja melhores condições de vida para
todos os cidadãos, enfim, para todos os mineiros.

Foi com essa ênfase que criamos, junto aos companheiros do Crea,
do Semge, de entidades civis e da CUT de Minas um seminário, no
dia 1º de março, a fim de fazermos uma prévia da discussão acerca
do saneamento de Minas Gerais. O tema do seminário seria: “O
Futuro do Saneamento em Minas Gerais”. Discutimos a Lei nº 11.445,
que foi amplamente discutida aqui. Entendemos que representa um
marco para o regulamento do setor de saneamento. Não é possível
que um País como o Brasil continue a conviver com essa situação na
área de saneamento, que, na verdade, é uma questão de saúde, sem
ter um marco regulatório que determine, imprima mais transparência
às ações.

Por meio desse seminário, procuramos conhecer alguns. Primeiro,
lamentamos que não tenha havido a regulamentação da Lei Estadual
de Saneamento, de 1994. Se tivesse havido a regulamentação,
poderíamos estar muito à frente neste debate aqui na Casa.

Importante é que hoje, quando se fala em saneamento e na Copasa,
temos tratado muito sobre as pequenas comunidades carentes, como
as do Vale do Jequinhonha, do Mucuri, do São Mateus e do Norte de
Minas, e muitas vezes desprezamos a experiência que a empresa
adquiriu com os grandes aglomerados, metrópoles e cidades. Com
isso, muitas vezes não temos conseguido dar resposta para o
saneamento.

Quando falo do modelo ideal de saneamento, englobo as vilas e as
favelas. Não podemos perder esse foco de vista. Nesta minha fala,
quero-me contrapor ao colega Ernani, que disse que no Vale do
Jequitinhonha não se fez ainda o saneamento e que a empresa não
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teria marcado presença lá nos 34 anos da Copasa.
Na verdade, companheiro Ernani, várias experiências foram feitas.

Se não foi feito mais, foi por questão de falta de vontade política. A
Copasa está devidamente capacitada, com um corpo técnico de
qualidade, para levar o saneamento a qualquer dos rincões de Minas
Gerais.

Naquele seminário debatemos algumas experiências vividas pela
empresa, como o saneamento rural e o programa de mobilização de
comunidades, que envolvia a Prefeitura e a Emater. Discutimos
também o Proágua. Para nossa surpresa, vimos que muitas coisas
foram feitas no Estado de Minas Gerais, contudo, por uma questão de
vontade política ou controle, as coisas foram feitas, mas foram
deixadas de lado. Quanto ao saneamento rural feito em algumas
cidades, lamentamos que o serviço tenha sido realizado e não tenha
havido prosseguimento, tenha faltado um trabalho mais efetivo.
Quando se fala de um programa de mobilização de comunidades,
chamado pela Copasa, desde 1998, tivemos o interesse... Aliás,
temos nesta plenária dois Vereadores de Curvelo, o Reinaldo e o
Rafael, que implementaram esse programa nessa cidade do Centro-
Oeste. Em Curvelo, procuramos uma comunidade que usufruiu desse
benefício. No caso, a Copasa participa com o projeto do reservatório
das redes, a Prefeitura com o recurso, e a comunidade executa a
obra. Para nossa surpresa, essa comunidade está localizada dentro
de duas florestas de eucalipto, uma da Plantar e outra da Belgo-
Mineira. Sabemos que o eucalipto seca qualquer água que tiver fonte.
É um verdadeiro deserto verde que tem castigado nossa Minas
Gerais. Se não fosse esse poço aberto com essa comunidade para,
no início, dar sobrevivência a oito famílias - e hoje já são 42 famílias -,
não haveria mais ninguém naquela cidade. Podemos constatar, até
por meio de fotografias e registros, que aquela comunidade hoje tem
um horta comunitária, um pequeno pomar e animais para
sobrevivência. Em outro local, perto do Jequitinhonha, conhecemos
verdadeiras cidades fantasmas em que não havia água e recursos.
Nesses casos não restou nada ao homem a não ser abandonar o
local, largando tudo.

O Proágua, do governo federal, chamou nossa atenção. Procuramos
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esse projeto no Igam, que o está implementando, principalmente junto
à cidade que o Ricardo citou. Nesse projeto, 60% de seus recursos
vêm do Banco Mundial, a fundo perdido, ou seja, recursos não
onerosos, 20% vêm do governo federal, e 20% vêm do governo de
Minas Gerais.

Esse Proágua é bem amplo, entra na educação ambiental, entra no
cuidado das nascentes dos rios, e não apenas do saneamento básico.
Feitos os investimentos, pronta a obra, é preciso ter o gestor. No caso,
tem sido a Copasa. É importante avaliar que a empresa não investiu
em nada, mas está recebendo todos os benefícios. É preciso discutir
como ficaria a questão tarifária. É importante desmistificar essa
questão. Sempre se falou que a Copasa não poderia receber verbas
de recursos não onerosos, o famoso fundo perdido. Mas hoje está
claro que a empresa pode, sim, receber, desde que acompanhe a sua
aplicação. Estou convicto de que não há necessidade de dividir a
Copasa para universalizar o saneamento em Minas Gerais. Se
queremos a universalização de saneamento de Minas Gerais, não
precisamos destruir o que construímos; pelo contrário, temos de
preservá-lo. E, nesses 34 anos de existência, a Copasa adquiriu
tecnologia, “know-how” e ganho de escala. Não podemos dizer que
essa tão falada subsidiária teria a mesma condição nesse sentido.

Durante as várias reuniões realizadas para discutir essa questão, o
Deputado Laudelino Augusto indagou dos representantes da Copasa
quais seriam os maiores custos do saneamento. Responderam que
seriam energia elétrica, insumos como o flúor, o cloro e outros
insumos para o tratamento da água, além dos custos com o salário
dos trabalhadores. Ele indagou se havia como abater a energia
elétrica, já que insumos são coisas de mercado. Indagou ainda se
seria necessário precarizar o salário dos companheiros da Copasa.
Será que o fim da susbsidiária é precarizar, numa comunidade, num
vale, onde defendemos que deve haver investimento em âmbito
econômico? Muitas vezes o que dá sustentação a essas cidades,
primeiramente, é a aposentadoria do INSS e, em segundo lugar, o
salário de algumas empresas estatais que lá estão presentes.
Portanto temos de ter muito cuidado com essa questão.

Não poderia deixar de esclarecer que a questão de custos não está
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relacionada à questão dos trabalhadores da Copasa. Isso não é uma
verdade. Só para exemplificar, registro que hoje o plano de cargo e
salário da empresa estratificou. Atualmente um empregado que
trabalha num sistema com 500 ligações corta e liga a água e ainda faz
a sua leitura. É o famoso Zé da Água, pois assobia e chupa cana o
tempo todo. Mais que isso: há ainda questão de ganho de escala da
empresa. Muitas vezes, com uma moto, um operador toma conta de
sete sistemas. Portanto temos de desmistificar a questão da
universalização nesse sentido.

Por meio de um pedido do Deputado Fábio Avelar, nós,
trabalhadores, defendemos que seja retirado o regime de urgência
desse projeto. Dessa forma, essa questão poderá ser debatida com
outras entidades e com os intelectuais, para não dizer que a
subsidiária vai universalizar o saneamento sem um plano-piloto e
depois chorar o leite derramado.

Defendemos também a criação de uma política estadual de
saneamento, como a lei determina. Não podemos perder mais tempo
com essa questão. Na época do Planasa, investiu-se muito para
resolver o problema do saneamento, da água, mas o dinheiro não foi
aplicado de forma correta. Hoje os governos federal e estadual e os
próprios organismos internacionais têm conhecimento de que o
passivo ambiental tem de ser solucionado agora que o débito é muito
alto, e virão muitos recursos para isso. Todavia, esse dinheiro deve
ser bem aplicado para gerar bons frutos, senão passarão 20 anos e
continuaremos chorando por não termos conseguido fazer tudo o que
tinha de ser feito. Obrigado.

Palavras da Sra. Izabel Chiodi
Na pessoa do Deputado que preside esta reunião, cumprimento a

todos. A Frente Estadual de Saneamento apresenta algumas
categorias para analisar uma política de saneamento. Portanto
preencheu aquelas categorias. É uma boa política, e já temos
preocupação em preencher o que faltar. Sintetizarei as categorias.

O saneamento é um direito de todos, uma função pública e um
dever do Estado. Os órgãos que cuidam do saneamento devem
exercer plenamente a sua condição de órgãos públicos. O
saneamento só pode ser tratado integralmente como serviço de
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abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos
urbanos, drenagem pluvial urbana, controle de vetores e doenças
ligadas ao saneamento. Além disso, ele deve ter intersetorialidade
com a educação, a saúde, o meio ambiente, o uso e a ocupação dos
solos urbanos e rurais. A tarifa, no setor de saneamento, deve ser um
instrumento de inclusão social garantindo a acessibilidade tanto às
áreas urbanas quanto às áreas rurais. Tudo isso faz parte de um
consenso. Há muitas pessoas que, há muito tempo, discutem as
questões de saneamento.

Nesse âmbito, existe no Estado a Lei nº 11.720/94, que traz várias
dessas categorias atendidas tanto na concepção mais geral de
saneamento quanto na criação e realização de conferências estadual
e municipais, desde que os Municípios se interessem pela questão do
saneamento. A referida lei exige que se definam critérios para a
alocação de recursos, os quais devem ser fundamentalmente
epidemiológicos, sanitários e ambientais, e ainda cria um Conselho
Estadual de Saneamento e um Fundo Estadual de Saneamento.
Então, essa lei existe no Estado, mas ainda não foi implementada.
Qualquer vontade de resolver os problemas de saneamento passa
necessariamente pela implementação dessa lei.

Não pode haver uma política de saneamento, em 2007, com foco no
operador, ainda mais num operador que faça tudo, ou seja, que defina
e regulamente a política e a tarifa, e que decida se chama ou não as
pessoas para discutir. É muita carga para um operador só. De fato, o
papel do operador é cuidar da operação do serviço, e, para isso, tem
de haver um sistema de saneamento que defina regras para a ação
daqueles operadores. Não é isso que temos, embora exista uma lei
aprovada com esse fim.

Gostaria de fazer algumas indagações. Uma para o Sr. Tadeu, que
foi substituído pelo meu velho companheiro Elias Haddad, já que o Sr.
Tadeu assumiu na sua fala a existência de um marco regulatório.
Estou entendendo que esse marco regulatório é a Lei nº 11.720. Se
isso for verdade, ainda teremos muito chão para andar antes da
criação ou não-criação de uma subsidiária, ou mesmo antes de se
repensar ou não o papel do operador. É preciso rever o Conselho de
Saneamento, o Plano Estadual de Saneamento e vários outros itens
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que aquela lei definia.
O Sr. Tadeu também disse que teremos recursos do Tesouro,

demonstrando rapidamente que as atividades se dividem em três
níveis. Se não entendi errado, as atividades de primeiro nível caberão
às comunidades, e as atividades de segundo nível caberão a
associações ou microempresas locais, salvo engano, porque ele foi
muito rápido. As atividades de terceiro nível, que suponho sejam a
gestão e a contabilidade, caberão ou à subsidiária ou à Copasa.

Esse é um equívoco sempre evidenciado quando as políticas se
destinam às populações pobres, de baixa renda. Aí, começa-se a agir
para que elas façam parte do serviço que é sua obrigação. Jamais
seria proposta à cidade-jardim de Belo Horizonte e a seus moradores
a participação no fechamento de uma torneira num serviço de
saneamento, porque essa é uma obrigação do Estado. As pessoas
são contribuintes e têm de receber esses serviços. Portanto, gostaria
de compreender um pouco melhor essa estrutura que está sendo
proposta. Será por mutirão? Pagaremos à população? Haverá o
envolvimento de microempresas? Qual a garantia da continuidade
desse serviço? Há vários questionamentos. O Tadeu disse que um
dos motivos seria evitar a diluição dos recursos públicos. Não
compreendi muito bem esse aspecto e espero que seja esclarecido.

Fiquei sabendo, por meio do Ricardo Simões, que o estágio atual do
projeto-piloto parece que não é o previsto inicialmente. Houve
dificuldades e atrasos, assim como no estudo de viabilidade. Participei
de três audiências e não vi o estudo de viabilidade econômico-
financeira desse arranjo que está sendo proposto. De fato, as obras
atrasam.

Gostaria de dizer ao Ernani que, na verdade, não deveriam constar
aqui os 92 Municípios apenas, e sim os 600, porque, uma vez que se
modifica o arranjo, é preciso chamá-los e dizer: e aí? Belo Horizonte é
um caso assim. Se a cidade responde hoje por “x” por cento do
faturamento da Copasa, sob o eterno argumento de que os subsídios
cruzados são utilizados para atender as populações carentes do Vale,
do Norte, do Nordeste e do Noroeste... Se essas populações serão
atendidas em outro modelo, para onde irão os subsídios cruzados,
sendo um pouco de Belo Horizonte, Contagem, Ipatinga, e um pouco
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dos serviços superavitários? Esses recursos retornarão aos
Municípios? Irão para os acionistas? Serão incorporados ao fundo
estadual de saneamento para que essas áreas do Estado sejam
cuidadas?

Realmente, precisaria haver os 600 Municípios que concederam os
seus serviços em outro arranjo institucional, e não nesse arranjo, que,
através da boa-vontade de alguns, tem mantido parte do atual arranjo
do saneamento com dinheiro que não fica no Município para ser
dividido pelo Estado, numa solidariedade geográfica, digamos assim.
Essa é uma questão que não ficou muito clara.

Pouquíssimos de nós podem entrar para a história da nossa cidade,
do nosso Estado ou País. Ficamos, no máximo, na história das nossas
famílias por uma, duas ou três gerações, se formos muito legais e
conseguirmos manter os retratos. Agora os Deputados têm a chance
de escolher o lado da história que desejam entrar.

O nosso Governador atualmente é Aécio Neves. Gostaria de lembrar
uma fala do seu avô, Tancredo Neves, que, na época, lhe deu a
chance de entrar para a história do saneamento. Ele disse o que o
grande problema do saneamento é ter deixado de ser uma ação
fundamental de saúde pública para ser uma fria carteira do BNH -
aliás, o BNH era um banco e hoje não mais existe. Espero que os
Deputados mineiros não façam uma opção para que a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais deixe de atender às deficiências - aliás,
hoje ela tem plena consciência delas - e às questões em que
atualmente atua e vá disputar bolsa de valores, vender ações, fazer
negócio e distribuir o lucro entre os acionistas, esquecendo-se do
povo mineiro, que é o acionista majoritário tanto dela quanto dos
serviços municipais de saneamento. O povo sempre sustentou esse
sistema, mesmo com muitas pessoas não tendo acesso ao serviço
prestado por essa companhia durante os seus primeiros 30 anos.
Muito obrigada. Não tocou a terceira campainha.

Palavras do Sr. Nilo Sérgio Gomes
Boa-tarde a todos, companheiros do Sindágua, dos movimentos

sociais e do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Minas Gerais -
Senge. Na pessoa do Deputado Elmiro Nascimento, cumprimento a
Mesa e a sua coragem de trazer à tona um assunto tão relevante para
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toda a sociedade mineira e brasileira.
Há seis meses debatemos esse assunto, ou seja, essa questão da

subsidiária da Copasa. O Senge já tomou uma posição contrária à
divisão da Copasa, à criação da subsidiária, por uma razão simples. A
criação da subsidiária não resolve o problema da universalização do
saneamento no Estado. Quando debruçamos sob os dados do
saneamento em Minas Gerais e no País, verificamos a cara do nosso
Brasil. É uma miséria extrema que reflete a realidade do saneamento.
Quem não tem acesso à água e ao esgoto são os excluídos deste
país. Não será uma divisão nem a criação de uma subsidiária que
resolverá o problema.

Como disse o companheiro José Maria, do Sindágua, defendemos
que o Estado crie coragem, realmente ponha esse assunto em pauta
e defenda a criação de políticas públicas e concretas para uma
solução e o estabelecimento de metas para a universalização da
questão do saneamento.

O saneamento tem uma incidência fundamental sobre a questão da
mortalidade infantil. Hoje o índice de mortalidade é elevado porque as
crianças tomam água contaminada e pisam em esgoto a céu aberto.
Reconhecemos a coragem do Estado de trazer esse assunto à tona;
porém criar foco numa situação de tamanha importância é uma
questão muito específica.

Houve agora o marco regulatório aprovado em janeiro, a Lei nº
11.445. O Estado tem a Lei nº 11.720. Está na hora de debruçarmos e
criarmos um marco regulatório, instituindo metas para estabelecer a
questão da universalização. Isso é fundamental. Do contrário,
criaremos uma subsidiária para tomar conta dos 300 mil excluídos da
RMBH? Vejam a situação dos quase 8 mil excluídos da região de
Brumadinho - riquíssima e lotada de condomínios -, que estão sem
água e esgoto.

Vivi uma experiência dramática nessa localidade. Estão aqui os
companheiros da Copasa e seus dirigentes, para confirmar a minha
fala. Há lá uma solução tecnológica. Cavam-se poços artesianos, põe-
se um reservatório, que chamo de caixa d’água, chamo-a assim por
ser do setor elétrico, e colocam um senhor lá para cuidar. Isso quer
dizer que, de segunda a quarta, tem-se água para 300 pessoas;
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quinta-feira, sexta-feira e sábado, para mais 600 pessoas; domingo,
se houver, generaliza. Só que não há água para todos. Não há
planejamento. É um projeto que não fez a previsão da expansão do
Distrito. Lincharam o rapaz que tomava conta do poço, e ele veio
parar no Hospital João XXIII.

Não estamos fazendo uma crítica negativa. Queremos debater mais
e dizer que precisamos de mais tempo, talvez 10 anos. A Copasa tem
competência, tem quadro, tem dirigentes para esperar esse prazo. Há,
agora, o PAC, que destina recursos para essa questão.

Portanto, temos de esquecer a divisão da Copasa e encarar esse
problema. Não podemos aceitar o discurso de que a população mais
pobre tem de ter tratamento diferenciado. É preciso mostrar a cara
deste país, dizer claramente que pobre não tem acesso a esgoto nem
água. Resolvamos esse problema. Podem-se reduzir recursos
aplicados na saúde. É quase R$1,00 aplicado no saneamento. Vamos
modificar a cara deste país. É um assunto que deve ser tratado com
políticas públicas e com recursos concretos.

Peguemos uma empresa para analisar. Ela tem uma estrutura de
receita, com tarifas de água e esgoto, que é uma confusão. No serviço
autônomo, todos sabem que, na hora de implantar um sistema de
tratamento de esgoto e coleta, fica muito mais caro do que tratamento
e distribuição de água. A Prefeitura legisla, por decreto, que deve ser
50% a tarifa para esgoto. Isso não é possível. Se é muito mais caro o
investimento em esgoto, como colocar uma tarifa de 50%
relativamente à água? É preciso fazer um estudo.

Então, vamos estudar a estrutura de receita de custo da subsidiária.
Haverá redução do custo de produção, de insumo, de energia? Se for,
piorará a qualidade. Disseram que não há redução no custo do
trabalho, que é a segunda vertente no custo da estrutura de uma
empresa. Vai-se mexer no custo financeiro? Não, pois é a fundo
perdido. O Estado de Minas Gerais pega o recurso, aplica na
subsidiária, a Copasa entra como consultora, contratam-se muitas
empreiteiras com trabalhador terceirizado. Essa não é a solução.

O Estado reduzirá imposto? Não. Ora, vamos reduzir impostos
também para quem consome energia, aliás, zerar. Vamos reduzir
ICMS também!
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Então, acredito que não é a solução. Se formos resolver o problema
dos carentes, dos excluídos, dizendo que se trata de uma política de
resultados, colocando-se foco, é impossível. Vamos colocar foco em
todas as regiões? No Triângulo, no Sul de Minas, no Rio Doce, por
exemplo, há excluídos. Vamos criar uma subsidiária para cada grupo
deste Estado? Isso não está certo.

Parabenizo o Estado de Minas Gerais por colocar esse tema em
foco.

O Sindicato dos Engenheiros defende que é necessário estabelecer
políticas públicas concretas, com metas concretas para a
universalização do saneamento neste país. Não é para colocar como
se fossem iguais. Sou engenheiro civil, não sou sanitarista, mas
podemos ver alguns exemplos. Vejam o caso do Luz para Todos. Há
o Coordenador do Sudeste. Aqui em Minas Gerais quem coordenou o
programa foi o Presidente da Cemig, por intermédio de um
Superintendente. No caso, resolveu-se a questão da universalização
da luz. Não queremos comparar, mas não se criou nenhuma
subsidiária na Cemig para resolver o problema do Luz para Todos.

Os nossos colegas, tanto da Frente Nacional do Saneamento como
do Sindágua, já trataram muito bem dessa questão. Nós, do Sindicato
dos Engenheiros, estamos debatendo esse assunto há seis meses.
Portanto, acredito que temos clareza sobre o que estamos falando,
sobre o que representa o saneamento básico para a população
carente não só deste Estado, mas também do nosso querido Brasil.

Temos de ter coragem para encarar o problema do saneamento,
que é uma questão, como disse a companheira Izabel, de saúde
pública, com reflexos na educação e na saúde. Vamos criar uma
subsidiária no Jequitinhonha e não vamos entrar com políticas de
renda e de trabalho? Como vai ficar a população carente? Todo
projeto atuante passa por políticas de geração de emprego e renda,
de transferência de renda, porque a partir do momento... Se Deus
quiser, um dia iremos acabar com essas injustiças! Este é o país que
tem a pior distribuição de renda do mundo. Se podemos colocar água,
esgoto, alimentação, salário e decência na vida do mineiro e do
brasileiro, vamos erguer-nos como uma grande nação, que
estabelecerá rumo para o povo. Não dá para focarmos uma questão
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tão fundamental como a carência do povo mineiro, como os excluídos
que precisam de nós. Os nobres Deputados deveriam refletir a
respeito dessa questão e solicitar do Governador Aécio Neves que
coloque em pauta uma política com metas para a universalização do
saneamento neste Estado. Obrigado.

Palavras do Sr. José Antônio da Cunha Melo
Primeiramente, gostaríamos de parabenizar a Assembléia

Legislativa por esta iniciativa e cumprimentar a Mesa, na pessoa do
Deputado que a preside, e a todos os presentes, especialmente o
Prefeito da minha cidade natal, Araçuaí, José Antônio. É uma alegria e
satisfação para mim estar com o único Prefeito da região preocupado
com essas questões, defendendo os araçuaienses, os nossos
“caiauzeiros”, como costumamos dizer. Este é um apelido carinhoso
que demos a nossa cidade.

Gostaria, inicialmente, de fazer uma breve apresentação da
Associação. A Abes é uma associação de engenharia sanitária e
ambiental com 40 anos de existência. Na realidade, quando se criou o
sistema de saneamento, a Planasa, há 40 anos, não havia uma
representação nacional dessa questão. A Planasa foi voltada para a
companhia estadual, e não havia entidade que aglutinasse essa
questão, como a Eletrobrás, a Petrobrás e outras em âmbito nacional.
Tornou-se, então, necessário e interessante para o governo que
houvesse uma associação, algo dessa natureza, que facilitasse a
troca de experiências do setor absolutamente inexperiente, pois se
estava criando o setor no País. A Abes veio com seus congressos
nacionais, de dois em dois anos, que depois de 30 anos volta a ser
realizado, no mês de setembro, em Belo Horizonte, na Expominas,
para discutir saneamento. Esses congressos eram de grande
discussão sobre as questões técnicas e naquele momento ainda não
eram muito institucionais. Foram evoluindo, e hoje a Abes representa
uma entidade que participa das discussões das políticas institucionais
nos âmbitos estadual e nacional. Temos orgulho de ser, de uma certa
forma, parceiros do governo do Estado de Minas. Temos assento, a
convite do governo, do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos, do Copam e temos a satisfação de
participar também dos comitês de bacia. Entendemos a importância
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dessa abertura democrática, para que a sociedade participe dessas
discussões, e é um orgulho participarmos delas.

Falarei rapidamente sobre a Lei Federal nº 11.445, que de certa
forma provocou essas discussões ou vem provocando isso. A
associação entende, em âmbito nacional, e nós também, em Minas,
que é um avanço essa legislação. Ela veio dar diretrizes do que não
existia por uma série de dificuldades de acerto. Isso foi um grande
avanço. Ela permite a participação da sociedade na organização da
política, com o controle social. Isso fica claro na legislação. É um
avanço. Entendemos que isso é uma coisa que vai mobilizar o setor
na busca da universalização.

Ela fala claramente, então, nessa necessidade de os agentes
envolvidos buscarem a universalização. Isso não estava tão claro,
mas agora se definiu que quem se responsabiliza tem que propor
soluções de avanço no sentido social, e não simplesmente se
estabelecer naquilo que dá lucro e ficar no imobilismo. Essa é a
primeira vez que a lei se posiciona de forma a exigir avanços.

Quanto à ampliação do conceito de saneamento, entendemos que é
algo bom na medida em que saneamento passa a ser, além de água e
de esgoto, cuidado que devemos ter - quando nos responsabilizamos
por isso - com resíduos sólidos urbanos e drenagem urbana.

Chamamos a atenção para o fato de que é preciso discutir mais,
pois são muitas as lacunas da lei. Tanto isso é verdade, que a Abes
promoverá em Minas - e está começando a organizar - um seminário
sobre o desafio dessa legislação. A Abes, na primeira quinzena de
maio, com algumas entidades participantes - nossas parceiras -, trará
bancas de advogados de Minas e de outros Estados, para
aprofundarmos essa discussão: os desafios do novo marco regulatório
do saneamento e a necessidade dos recursos financeiros para tal.
Convidaremos também agentes financeiros nacionais, como o BNDS,
a Caixa Econômica e o governo do Estado, para aprofundar o debate.

Referentemente ao projeto de lei que discutimos hoje, gostaríamos
de voltar um pouco na história e falar de certo desconforto que temos.
A sociedade de maneira geral, a Assembléia, o Sindicato dos
Trabalhadores, o Senge e outros conseguem determinados avanços
significativos, e tudo isso entra em um estado de latência, causando-
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nos certo desconforto. Tivemos grande avanço na Constituição
Estadual. A lei vem agora como novidade, mas a Constituição de
Minas, em 1989, já falava da necessidade de ampliação do conceito
para água, esgoto e controle urbano. Além do lixo e da drenagem
urbana, nós, mineiros, ainda definimos em nossa Constituição a
responsabilidade de quem fala em saneamento de fazer controle dos
vetores, algo muito importante.

Houve grande avanço, e ele resultou da luta de todos. Depois houve
uma segunda luta, para implementarmos a Lei nº 11.720, de 28/12/94,
que dispõe sobre uma política de saneamento. O assunto foi debatido
na época. A Assembléia participou intensamente, e a lei se
estabeleceu.

A lei também estabelece planos plurianuais de saneamento,
conselho estadual de saneamento e a necessidade de haver
diagnósticos de avaliação e estudos epidemiológicos para orientar as
ações a serem tomadas, para não partirmos de uma disponibilidade
de recursos financeiros para estabelecer o que se deve fazer.

Isso foi um grande avanço, mas notamos que o processo está
parado, ou seja, não conseguimos evoluir. De certa forma, isso nos
causa incômodo, e agora novamente temos novo incômodo na
medida em que há a proposta das subsidiárias de forma mais rápida
que deveria sob o aspecto das discussões democráticas necessárias.
Há certa confusão. Todos queremos a universalização do setor do
saneamento. Essa é uma busca e uma questão importantíssima.

Procuramos entender melhor a proposta do projeto de lei, que
guarda certa confusão. Ele fala primeiro de três subsidiárias, e depois
há uma série de emendas. Há certa dificuldade para entendê-lo.
Atualmente a proposta não fala especificamente do Vale do
Jequitinhonha, do São Mateus e do Mucuri, mas sim das cidades com
baixo IDH.

O projeto Vida no Vale é muito importante e interessante. É regional
e fala especificamente de uma série de regiões que, sabidamente,
precisam de uma forma diferente de tratamento. Entretanto, não
necessariamente, há a necessidade explícita da criação da
subsidiária.

Aí, comungamos com o que foi falado pelo Presidente do Senge:



366

criar uma subsidiária. Há uma legislação maior, federal, em que há
uma série de lacunas, e é preciso que sejam discutidas e definidas.
Nós e a sociedade temos uma vontade clara a respeito da
universalização do setor. A lei estabelece que é necessário caminhar
na direção da universalização.

A Associação procurou ouvir o governo do Estado, os sindicatos
envolvidos e várias entidades. Ela tentou posicionar-se claramente e
viu que ainda não há clareza na definição de que se deve ou não ter
subsidiária, e isso por falta de informação. Não sabemos até que
ponto isso será uma solução. Se tínhamos o entendimento de que
alguma coisa regional pudesse ser um avanço, quando se coloca
junto o IDH baixo, e isso representa todo o Estado de Minas Gerais, já
não sabemos se será ou não uma boa coisa. O que se quer e o que
se busca - até mesmo se a Associação achar que deve - é aprofundar
essa discussão. Parece-me que ela está desfocada. Uma coisa é
buscarmos o atendimento na legislação federal, que foi um avanço,
buscarmos a universalização do setor; e outra é propor as subsidiárias
da empresa de saneamento.

Preocupa-me a posição do Sr. Ernani, do governo federal, que diz
que, se as companhias de saneamento não dão certo, não é um bom
motivo e, se dão certo demais, é um problema. É necessário
discutirmos mais isso. O fortalecimento da companhia nessa nova
legislação será naturalmente equilibrado com maior possibilidade de
poder, do poder municipal, que está claramente definido na lei.

Essas são minhas observações. Entendemos que deveria haver
mais discussões a respeito do tema. A questão da subsidiária como
resposta ao desafio da universalização não é suficiente. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Solano de Barros
Cumprimento o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, e todos

que participam do debate. Sou Prefeito de Ponto dos Volantes e
Presidente da Associação dos Municípios do Médio Jequitinhonha,
composta por oito Municípios: Comercinho, Francisco Badaró,
Jenipapo de Minas, José Gonçalves de Minas, Medina, Padre
Paraíso, Ponto dos Volantes e Virgem da Lapa. Trata-se de uma
região situada no Médio Jequitinhonha, com indicadores
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socioeconômicos baixíssimos. Nós que militamos na política naquela
região há anos vivemos e convivemos com as dificuldades dos
moradores. Temos ansiedade por governantes que estabeleçam
políticas estruturantes para a região, que permitam sua inclusão no
processo de desenvolvimento do nosso Estado. Trata-se de um povo
de uma região que faz parte do Estado de Minas Gerais e que carece
de programas de desenvolvimento para ser incluída nesse processo.

Já ouvimos muitas falas que nos contemplam, mas temos
ansiedades e dúvidas. Para nós é importante essa iniciativa, e
queremos parabenizar a Assembléia Legislativa por permitir a nossa
participação nesse processo. A nossa intenção é enriquecê-lo. Temos
ansiedade também em relação ao tempo. Para nós - que nos
encontramos no Vale do Jequitinhonha - o tempo é relativo e muito
importante. Hoje, no que se refere a investimentos e políticas públicas,
talvez não consigamos esperar mais.

Com certeza, o debate é importante para enriquecer o processo
democrático, mas também é fundamental a urgência na
implementação de políticas que melhorem a qualidade de vida de
nosso povo.

Achamos interessante a proposta de descentralização, mas também
achamos que deve haver eqüidade. O Vale do Jequitinhonha e outras
regiões com problemas devem ter tratamento diferenciado.

Temos dificuldades e potencialidades. No Vale do Jequitinhonha, a
maior potencialidade é o povo, que é rico na cultura, na vontade de
trabalhar e de se desenvolver. A região é rica em recursos naturais,
em subsolos, cursos d’água e no clima semi-árido. Temos
potencialidades e ansiedade por programas de desenvolvimento
regional.

Na associação, desde 2005, discutimos a necessidade de nos
fortalecer politicamente e de fortalecer o associativismo. Desde o
início do ano passado, pensamos sobre o consórcio para termos
condições de buscar recursos para políticas de desenvolvimento da
nossa região junto aos governos estadual e federal.

Na nossa associação, entendemos que, para o desenvolvimento do
Vale do Jequitinhonha, é importante a questão do acesso, das
estradas. Sabemos que há políticas nesse sentido. O saneamento
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também é importante. Aliás, essas ações são importantes para uma
região tão rica culturalmente. Sem estrada e sem saneamento, não
potencializaremos sobretudo o turismo para nossa região.

Temos algumas preocupações. Para garantir um tratamento
diferenciado para a nossa região, precisamos ter a certeza de que o
saneamento seja feito por empresa pública, garantidos os direitos
trabalhistas, e de que os funcionários não perderão o vínculo com a
empresa de saneamento. É muito importante discutir o formato da
gestão, que deve ser compartilhada com as associações
microrregionais, com consórcios de Municípios, ou seja, com controle
social. Acreditamos na descentralização com eqüidade. Entendemos
que políticas de desenvolvimento para a nossa região passam pelo
fortalecimento da economia regional e de programas e políticas que
pensem na distribuição de renda, gerando oportunidades de emprego
e renda para as famílias.

E que nesse processo tenham capacitação continuada os agentes
locais e os trabalhadores da nossa região. Que pensem na
importância da valorização dos profissionais que ali atuam. Pensamos
que essa iniciativa do governo é uma oportunidade para nossa região,
por isso valorizamos este espaço de discussão, debate e
enriquecimento dessa proposta. Nossa região é carente de propostas
de desenvolvimento regional. Há alguns anos, por meio dos
movimentos sociais, sindicatos e instituições públicas da região, vimos
discutindo projetos e programas de desenvolvimento regional.
Valorizamos a oportunidade de discutir uma proposta de
desenvolvimento para nossa região, pois o saneamento básico é
fundamental. Nós, gestores e Prefeitos, sabemos da importância da
saúde e do seu custo no orçamento municipal. Já tive oportunidade de
ser Prefeito uma vez, agora estou sendo pela segunda vez e sei que o
saneamento é muito importante para diminuir custos para as
Prefeituras. Obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates.

Informamos ao Plenário que os participantes poderão formular
perguntas aos expositores. As questões poderão ser encaminhadas
por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia. Para que
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possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes que fizerem
uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e sucintos,
dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada participante
disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção, sendo
garantido o mesmo tempo para as respostas.

Este ciclo de debates, com a transcrição completa das exposições e
dos debates, será publicado no “Diário do Legislativo”, na edição do
dia 24/3/2007, sábado. Esclarecemos que não será possível fornecer
cópias das gravações, razão pela qual haverá reprise do evento pela
TV Assembléia. A reprise do ciclo de debates será exibida pela TV
Assembléia nos seguintes dias e horários: no dia 30 de março, sexta-
feira, às 8h30min, a abertura e a parte da manhã do dia 6 de março;
no dia 31 de março, sábado, às 8h30min., a parte da tarde do dia 6 de
março; e no dia 1º de abril, domingo, às 8h30min., a parte da tarde do
dia 7 de março.

O Deputado André Quintão - Boa tarde a todos os presentes. Serei
objetivo. Farei um comentário que, espero, seja abordado pelos
representantes do governo do Estado.

Primeiro, acredito que há um ponto comum para todos: o
reconhecimento de um déficit da política de saneamento no
Jequitinhonha, no Norte e no Mucuri. Na perspectiva do representante
do Sindágua, talvez isso ocorra por ausência de vontade política
acumulada ao longo dos anos, e não pela capacidade, pelo empenho
e pelos recursos da Copasa. Portanto há o reconhecimento do déficit
de política de saneamento nessas regiões.

Segundo, o governo reconhece o déficit e apresenta uma proposta
no sentido de buscar a universalização. Esse é um ponto positivo, pois
possibilitou o debate.

Terceiro, inicia um piloto, intervenções para buscar a construção de
um modelo de superação dessa realidade. Temos de reconhecer que
a motivação é séria, correta, e que a equipe técnica envolvida é
compromissada. Ou seja, podemos até ter dúvidas ou discordância no
mérito, na forma, mas há uma intencionalidade positiva de
universalizar a política de saneamento nessas regiões. Repito: isso é
positivo.

Quero fazer três comentários de natureza política. O primeiro se
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refere à proposta formalizada de criação de subsidiária que tramita na
Assembléia. Fica claro que se trata de uma proposta desvinculada da
discussão global de política estadual de saneamento para o Estado.
Acredito que esse seja um ponto central. Temos um marco regulatório
estadual, uma lei, mas não houve a sua efetivação. Temos também
uma lei federal, mas não há nexo. Há de se fazer esse nexo sem
entrar no mérito da proposta do exame. Como essa proposta se insere
na política estadual?

O segundo diz respeito aos argumentos de convencimento da
viabilidade técnica e econômica da proposta de subsidiária. Por que a
subsidiária, e não outra coisa? Esse é outro aspecto. Ainda não fui
convencido disso. Estou aberto a ser convencido, até porque, como
Deputado do PT mais votado no Jequitinhonha, compartilho o objetivo
da universalização do atendimento naquela região.

O terceiro: não podemos paralisar, inibir as ações efetivas que hoje
a Copasa pode realizar na região, em virtude de um necessário
debate da política estadual e da proposta da subsidiária. Até porque
hoje, pela manhã, o próprio representante da Copasa disse que há
leis de mais, o que falta é investimento.

Partindo desse princípio, a urgência do projeto poderá até ser
retirada. Foi o representante da Copasa que disse isso. Talvez o
problema seja de ampliar o investimento na região, e não criar lei
estadual.

Por último, Sr. Presidente, refiro-me ao convencimento dos atores
políticos envolvidos na região - os Prefeitos, as lideranças e a própria
Assembléia. Considero um fato positivo reconhecermos o déficit e a
ausência, como bem disse o Prefeito Solano. Agora, não podemos
cair no jogo de que só a subsidiária resolverá o problema e que quem
não estiver convencido da subsidiária é contra a universalização do
saneamento da região. Num país democrático, essa não é a fórmula
mais adequada para se buscar as melhores soluções. Muito obrigado.

O Sr. Ricardo Simões - Boa-tarde, Deputado. Objetivamente,
considero que o Deputado André Quintão aborda o assunto de
maneira bastante clara e no seu devido lugar. Efetivamente, trata-se
da busca de opções. Hoje o governo, levando em consideração a sua
política de saneamento, e por intermédio da empresa Copasa, tenta
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operacionalizar essa questão buscando soluções.
Diferentemente daquilo que o Ernani disse, a Copasa hoje tem

atuação no Vale do Jequitinhonha. O que se busca é uma forma que
permita realmente expandirmos isso para todo o Vale e termos isso de
uma maneira que possamos, sem onerar o resto do sistema, praticar
um atendimento de qualidade no Vale do Jequitinhonha.

Aí há questões fundamentais. Há a lei estadual, de 1994, e a lei
federal, gerada agora. Para nós, hoje existe um marco regulatório do
setor, estabelecido pela Lei nº 11.445, no âmbito da política federal
“macro”. Agora tem que haver compatibilização dessa lei federal
“macro”, que é um marco regulatório, com a lei estadual. E a
Assembléia deverá ter um papel importante para atuar nisso. Penso
que não há incompatibilidade entre as duas leis, é uma questão só de
ajustes.

A questão é não interromper nenhuma atividade da empresa,
enquanto se discute a opção mais adequada para o Vale do
Jequitinhonha. Em nenhuma hipótese, cogita-se isso. A empresa
continuará com seus investimentos no Vale do Jequitinhonha, na área
do projeto. Se novas concessões surgirem, naturalmente a empresa
assumirá essas concessões. No momento em que houver a transição
de um modelo para o outro, far-se-ão as adequações necessárias,
sem que isso signifique nenhuma interrupção do processo de
atendimento à região.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, senhores da Mesa,
gostaria inicialmente de me dirigir ao Ciríaco. Não queria polemizar,
mas não poderia deixar de registrar que, infelizmente, ainda existe um
grande preconceito contra as empresas estaduais de saneamento no
bojo do Ministério das Cidades. Qualquer referência ao assunto que
você trouxe, no mínimo deveria ser lembrado que esse problema,
esgotamento sanitário principalmente, quando você se referiu a
empresas estaduais como empresa de águas, não é um problema só
das empresas estaduais. Gostaria de salientar que os piores
indicadores na região, no serviço de água, estão nos serviços
autônomos. Em respeito ao trabalho que a Copasa vem fazendo há
vários anos no Estado, não poderia deixar de registrar essa minha
posição.
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Em relação à Copasa, gostaria de me dirigir ao representante do
governo, Elias Haddad, para fazer algumas ponderações. Antes
gostaria de dizer, aproveitando a presença do Diretor da Copasa, que
concorde com as palavras do ilustre Deputado André Quintão no
tocante à intenção do governo. Foi de fundamental importância o
encaminhamento a esta Casa de uma proposta criando essas
subsidiárias, porque nos dá a oportunidade de debatermos uma
questão tão séria. Acreditamos e não temos dúvida de que a intenção
do governo é buscar uma alternativa de atendimento às regiões mais
distantes, mais carentes, que têm dificuldade no atendimento. É um
desafio para todos nós.

O que apresentamos e que gostaria que você levasse ao governo do
Estado é o que ficou claro aqui: ninguém é contra subsidiária. Mas
precisamos de um tempo maior para aprofundar essas questões.
Confesso que tenho muitas dúvidas. Estudei profundamente a
legislação atual e, às vezes, temos alguma dificuldade de
interpretação. Mas, em meu entendimento, acredito que, em virtude
da nova legislação, não é necessária a criação de subsidiárias. Esse é
um ponto de vista meu, estou em dúvida. Todas aquelas referências à
legislação atual feitas pelo ilustre Sr. Tadeu estão corretas.

A legislação teve esse ponto positivo, ou seja, flexibilizou a atuação
no setor. Não vejo a necessidade dessa criação, assim como não vejo
razão em se implantar uma subsidiária como essa, de maneira tão
rápida. Não vejo motivo para isso, até porque estamos iniciando um
novo processo, muito confuso e que mudou radicalmente a atuação
do setor. Temos de nos aprofundar nesse debate e na discussão da
nova legislação. Há um grande desafio - exigido pela lei -, a
implantação do ente regulador, o que estamos iniciando somente
agora.

Tenho dúvidas até mesmo quanto à legalidade da implantação da
subsidiária neste momento, porque, como fui informado, existem
algumas cidades, onde será implantada subsidiária, que não possuem
concessão de água nem de esgoto. Em meu entendimento, esse novo
contrato tem de ser feito de acordo com a nova legislação. Antes do
ente regulador, nada é possível.

Isso nos levou a criticar o intervalo dessa fase de transição, pois não
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temos tempo para definir todas as questões. Eu, por exemplo, salvo
melhor juízo - até gostaria que me dissessem algo a respeito -,
acredito que a subsidiária não pode ser implantada com concessões
nessas cidades, que não foram contratadas pela Copasa, não
possuem contratos relativos ao esgoto. Não sei nem mesmo se,
quanto às contratadas, a Copasa poderá “subconceder” esse serviço,
sem passar pelo ente de regulação.

Essas dúvidas estão surgindo. Como informado pelo ilustre Diretor
da Copasa, Dr. Ricardo, não temos experiência no próprio processo
do projeto piloto do Vida no Vale, projeto que deu motivação à criação
da subsidiária. Esse projeto piloto não foi concluído ainda, razão pela
qual gostam de saber o porquê da urgência da implantação dessa
subsidiária.

Queremos a oportunidade de nos aprofundar no debate, o que ficou
claro para todos nós. As pessoas que aqui se manifestaram, salvo
pequenas exceções, acreditam ser interessante discutir mais o tema.
Não ouvi ninguém dizer que é contra a subsidiária; todavia há a
necessidade de maior aprofundamento dos debates.

Desta tribuna, mais uma vez, aproveitando o momento, apelo ao
ilustre Coordenador que novamente solicite ao nosso Presidente o
esforço necessário para que o governo atenda a nosso pedido de
retirar essa tramitação em regime de urgência. Esse projeto está
sobrestando nossa pauta. A discussão pode ser acelerada neste ciclo
de debates, hoje e amanhã, quando o concluiremos. Existem ainda
muitos pontos a serem debatidos. Agradecemos a oportunidade de
falar sobre nossas ansiedades e dúvidas quanto à implantação da
subsidiária. Muito obrigado.

O Sr. Elias Haddad Filho - Boa-tarde. Foram levantadas algumas
outras questões, como aquela da Sra. Izabel Chiodi, antiga
companheira de lutas. Não sei se respondo a ela agora ou em outra
oportunidade.

Como os Deputados André Quintão e Fábio Avelar disseram, as
dúvidas ainda permanecem. Temos de discutir o assunto, e digo-lhes
que as informações estão disponíveis a partir de agora. Já conversei
como o Sr. Tadeu. Está pronto o resumo executivo do projeto com
todas as razões pelas quais propomos a criação de uma subsidiária
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no âmbito da Copasa. É importante que nos lembremos que essa
subsidiária é 100% da Copasa. O discurso de que é uma divisão da
Copasa não é verdadeiro, ou seja, essa subsidiária, se criada, será
100% de propriedade da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais.

Tentarei listar uma série de motivos pelos quais se optou por um
modelo de gestão na companhia de saneamento para atender a uma
demanda específica do governo do Estado, que priorizou universalizar
o saneamento tanto nas sedes municipais quanto na zona rural, na
região mais pobre de Minas Gerais, isto é, nos Vales do Mucuri, do
Jequitinhonha e do São Mateus. Portanto, foi uma prioridade do
governo, que não consegue fazer isso imediatamente em todo o
Estado. Por essa razão, priorizou a região mais desassistida de Minas
Gerais.

Então, vamos iniciar o processo de universalização por região, que
foi uma opção do governo. Entre as várias possibilidades, poderia
pensar-se em criar outra empresa do governo. Enfim, seria possível
experimentar várias alternativas, até com a utilização da Copasa, ou
seja, a própria Copasa sem uma subsidiária.

A subsidiária baseia seu foco e sua necessidade em uma série de
motivos, que listarei rapidamente. Primeiramente, teremos um estatuto
de pessoal diferente para as pessoas que vão ser contratadas. Assim
sendo, as pessoas que já trabalham na empresa continuarão lá. A
Copasa vai ser contratada pela subsidiária para mantê-las, bem como
para manter o atual estatuto. As novas contratações, dentro da
subsidiária, ocorrerão considerando-se a realidade local e regional no
Vale do Jequitinhonha, com salários adequados à região.

O modelo operacional que se propõe é diferente do que a Copasa
está colocando. Estamos implantando um modelo tecnológico, um
modelo operacional, um modelo tarifário. Ou seja, vários componentes
que formam a gestão dessa subsidiária são inteiramente diferentes
dos da Copasa. Logo, é preciso haver, dentro da empresa, uma
administração separada da empresa mãe. Por que estamos fazendo
isso? Porque a Copasa possui seus quadros, sua experiência, que
também vai ser capitalizada pela subsidiária.

Além disso, temos um modelo de mobilização social mais profundo e
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mais descentralizado que o atual da Copasa, que hoje opera na região
com quatro distritos, enquanto que, em nossa proposta, operaríamos
com nove distritos. Portanto, teríamos um modelo de descentralização
para a região. Ademais, temos uma complementaridade com uma
série de outros projetos que já começamos a esboçar no Projeto Vida
no Vale. Por exemplo, fizemos um diagnóstico completo da questão
do lixo na região. Refiro-me aos 92 Municípios, às necessidades, à
produção de lixo, incorporando-se as demais vertentes do
saneamento dentro dessa subsidiária e dentro desse projeto que está
sendo proposto pelo governo.

O governo também se propôs a investir, de acordo com os nossos
cálculos, cerca de R$1.000.000,00 nos próximos quatro anos para
fazer a universalização exclusivamente nessa região, ou seja, nos
Vales do Mucuri, do São Mateus e do Jequitinhonha. Então, são
opções do governo. A subsidiária, conforme os estudos que fizemos,
responde a determinações propostas pelo governo, de maneira mais
adequada, vamos dizer assim, administrativa e gerencialmente.

Coloco-me à disposição. Quem tiver interesse poderá passar o “e-
mail” ou o endereço para encaminharmos por escrito o modelo, o
resumo executivo do projeto Vida no Vale, no qual tudo isso está
expresso de forma detalhada. O resumo executivo contém 130
páginas, enquanto o projeto é extremamente longo, contém vários
diagnósticos. Na verdade, é resultado de um ano de trabalho de uma
equipe.

Em relação às considerações do Ernani, acredito que, em junho do
ano passado, quando houve a apresentação da proposta da
subsidiária, esta pode ter sido intempestiva, mas hoje não é mais. O
governo já dispõe de todos os estudos que mostram ser essa a
melhor solução para o início do processo de universalização dos
serviços de saneamento no Estado de Minas Gerais. Basicamente é
isso. Posteriormente responderei às perguntas da Izabel.

A Deputada Elisa Costa - Quero, mais uma vez, cumprimentar todos
os nossos expositores e também o Presidente em exercício.

Ouvi atentamente grande parte das falas e quero fazer uma reflexão.
O governo precisa refletir sobre esse ciclo de debates. De acordo com
a maioria das exposições, precisamos aprofundar o debate. Segundo
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a maioria das entidades presentes, os Prefeitos, esta Casa legislativa,
aqui expressa pelo Deputado Fábio Avelar, e os novos Deputados que
chegam à Casa, o debate precisa de aprofundamento. Finalizando
esse primeiro dia do seminário, digo que o meu sentimento também é
esse. Todos os atores envolvidos na questão não estão ainda
convencidos de que esse é o melhor caminho, até porque, ainda pela
legislação, precisamos de um plano regional de saneamento básico,
precisamos garantir os conselhos. Esse é um processo que precisa
ser aprofundado.

Segundo a defesa da universalização, nós, da Bancada do PT, e,
acredito, toda a Assembléia presente, defendemos a importância do
projeto Vida no Vale, como também as regiões deficitárias do Estado
de Minas Gerais. É preciso que isso fique claro. Esse déficit nas
regiões do Mucuri, do Jequitinhonha, do Norte, do Vale do São
Mateus, do Rio Doce e outras mais carentes precisa ser, de fato,
resolvido em Minas Gerais. É fundamental fazer essa separação. A
proposta é interessante, mas pelo menos a nossa Bancada ainda não
está convencida de que é preciso uma subsidiária para isso acontecer
de fato. A Copasa tem um estudo, um projeto, mas precisa ser
apresentado da mesma forma que o Vida no Vale. Várias vezes,
desde as audiências em Araçuaí e em Teófilo Otôni, estamos pedindo
que esses estudos sejam apresentados. Seria bom que fossem
apresentados por um conselho, mas, não o sendo, esses estudos
precisam ser apresentados na Assembléia Legislativa, aos Prefeitos
municipais, às lideranças e aos técnicos. Queremos conhecer o
estudo que tem sido feito pela Copasa. Há diferenciação, sim, do Vida
no Vale apresentado pela Seplag. Queremos conhecer essas
informações, esse estudo de viabilidade, até para termos um
posicionamento mais definido e mais claro.

A Copasa pode, sim, reduzir tarifas. Não podemos concordar com
que, nas regiões mais carentes, os servidores recebam salários
diferenciados do conjunto do Estado de Minas Gerais. Parece que a
situação está-se reduzindo a isso. Não podemos concordar com essa
situação, pois os trabalhadores da Copasa que prestam serviços na
região do Vale do Mucuri são trabalhadores de Minas Gerais e do
Brasil, merecendo, portanto, o mesmo respeito, a mesma
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consideração e o mesmo salário digno. Não dá para fazer essa
diferença, pois também são trabalhadores.

Queremos que nas regiões dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha
os trabalhadores recebam um salário digno. Estamos lutando para
que haja uma real elevação do salário mínimo no País e para que a
população mais pobre migre para o setor médio. Dessa forma,
teremos de reduzir salário, pois teremos de operar custos mais baixos.
A Copasa tem lucro e condições de realizar esse serviço, essa gestão.
Queremos aprofundar esse debate.

Há uma previsão do plano, que ainda não foi apresentado em
relação à subsidiária. Como fica a atual política de subsídio cruzado?
Como retirar o subsídio para investimento nessas regiões? Qual é a
restrição atual às políticas tarifárias diferenciadas na Copasa?
Acredito que isso não pode existir. Por que a celeridade na aprovação
desse projeto, se a implantação da subsidiária depende de fatores que
demandam tempo, como a criação de consórcios municipais e
agências reguladoras? Ainda há muitas perguntas a serem
respondidas, e a sociedade tem-se manifestado. E é com seriedade.
Esse debate é sério e profundo, pois não estamos brincando de fazer
saneamento em Minas Gerais. Nossa história aponta para o
compromisso. Queremos resolver o problema, dar nossa contribuição
e aprofundar o debate nesta Casa e no Estado de Minas Gerais.
Obrigada.

O Sr. Elias Haddad Filho - Responderei parcialmente uma parte das
questões abordadas pela Deputada Elisa Costa. Diria que esse
projeto é uma estrada em construção. O que a Assembléia estaria
fazendo ao votar e eventualmente aprovar o projeto seria autorizar a
Copasa a criar essa subsidiária. A implantação efetiva dessa
subsidiária e a operação dos serviços demandará uma longa estrada
a ser percorrida. Trata-se de uma criação que faz parte do projeto, do
desenho de um consórcio entre os Municípios e o Estado de Minas
Gerais.

Não podemos garantir que os 92 Municípios venham a aderir a esse
consórcio, com regras, metas e plano regional estabelecidos. Todos
os diagnósticos já foram realizados, o que significa que estamos com
70%, 80% do caminho andado. Temos uma proposta de planos e de
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metas estabelecidas para atender e para universalizar todos os 92
Municípios, com a aplicação dos recursos necessários. Uma boa
parcela da estrada já foi trilhada.

Na realidade, ninguém está garantindo que, ao autorizar a Copasa a
criar essa subsidiária, ela será implantada a ferro e fogo, mesmo
porque isso não depende exclusivamente dela. As municipalidades, os
92 Municípios do Vale do Jequitinhonha terão de ser ouvidos, assim
como as Câmaras de Vereadores. Um convênio entre o Estado e cada
um dos 92 Municípios tem de ser assinado. Posteriormente, tem de
ser criado um contrato de programa entre o consórcio dos Municípios
com o Estado e com a subsidiária, que seria responsável pela
operação do sistema, baseado no atingimento e com regras muito
claras. É uma estrada a ser percorrida, e um dos passos é a
autorização legislativa para que a Copasa possa iniciar o processo de
criação dessa subsidiária.

Talvez seja ingenuidade da minha parte, por ser um técnico, uma
pessoa que tem um coração meio bobo, mas gostaria de dizer que o
nosso gerente, o Diretor desse projeto, o meu já saudoso amigo Luiz
Augusto Kauark Leite, que faleceu durante os estudos, mais
precisamente no dia 19 de novembro, a quem venho substituir na
tarde de hoje e que usava uma expressão que gostaria de repetir para
os Deputados que me estão ouvindo. Vamos usar a palavra
“suspeição” para o bem, apenas uma vez. Muitas vezes, suspeitamos
sempre para o mal, pensando por que o governo e a Copasa vêm com
essa história de subsidiária. Será que existe algo por trás disso?
Posso afirmar que não. Então, vamos suspeitar para o bem.

Trata-se de um projeto que agora está completo e à disposição para
quem quiser entender toda a lógica que está sendo proposta, como,
por exemplo, a autorização legislativa. As cartas estão abertas na
mesa. Não tem nenhum objetivo escuso por trás do projeto, tudo está
aí para ser debatido.

Uma das coisas que o Tadeu falou e que passou despercebido, e
venho falando sobre isso dentro do governo do Estado, é sobre a Lei
nº 11.720, aprovada em 1994, depois de uma longa jornada da qual
eu e a Izabel fizemos parte, pois é uma luta antiga. Várias das
pessoas que estão aqui dentro deste Plenário participaram desse
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debate, desde muito antes do Seminário Legislativo de Saneamento
Básico, em 1990. Já são 17 anos.

Vou terminar a minha intervenção porque realmente estou um pouco
emocionado. Pedirei ao Ricardo que, caso queira, faça alguma
complementação em relação a algumas questões levantadas pela
Deputada, referentemente à Copasa.

O Sr. Ricardo Simões - Primeiramente, Deputado, para quem milita
no setor de saneamento, ouvir questões como as que foram
colocadas pela Sra. Deputada, dizendo que precisamos fazer
saneamento com seriedade no Estado de Minas Gerais... Devo dizer
que isso realmente é feito por nós. Penso que a Deputada concorda
comigo.

Em segundo lugar, ouvir isso de um parlamentar sério,
compromissado e eleito legitimamente dá uma satisfação enorme, a
de saber que existem pessoas importantes que compraram a nossa
bandeira e que podem trabalhar e ajudar a fazer com que pratiquemos
saneamento de forma efetiva dentro do Estado, melhorando cada vez
mais a condição de saúde pública. Isso realmente nos deixa muito
satisfeitos, porque, como o Elias falou, são várias as pessoas que,
como eu, estavam sentadas aqui, em 1990. Naquela época, talvez
tenha faltado alguém que nos desse um pouco mais de suporte na
discussão do saneamento. Fica aqui o registro da minha satisfação.

Apenas gostaria de complementar o que Elias falou sobre o projeto
da Copasa em relação às subsidiárias. O problema não é esse, o que
existe é a construção de um projeto pelo governo do Estado, no qual
estão engajados inúmeros técnicos, e a Copasa é um parceiro
importante dentro dele. A Copasa é um ente fundamental para
operacionalizar tudo isso.

Portanto, discussões aconteceram. Chegar à formatação de um
modelo passa por opiniões, posicionamentos, discussões técnicas e
pontos de vista discordantes. O que existe hoje é: temos um modelo
do Projeto Vida no Vale, apresentado pelo Sr. Tadeu e encaminhado
dentro do processo, no qual a Copasa está engajada. No decorrer das
discussões, houve opiniões e divergências, que, no final das contas,
formataram o modelo existente hoje.

O Deputado Carlin Moura - Neste riquíssimo debate, podemos
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apontar alguns consensos. O primeiro deles se refere ao avanço da
legislação sobre o saneamento neste país, resgate de uma dívida
histórica de omissão daqueles que nos governaram. Esse resgate é
importante para que algumas debilidades sejam sanadas no Brasil,
como, por exemplo, o fato de 54% dos lares não possuírem sistema
de tratamento de esgoto. A parcela de 20% das famílias deste país
correspondente às mais ricas possui um sistema nos moldes do
Primeiro Mundo, e a de 20% correspondente às mais pobres não
possuim tratamento algum.

No debate, percebemos também a existência de um grande contra-
senso. Fico imaginando: às vezes vemos chifre em cabeça de cavalo;
as coisas são simples, mas queremos complicá-las. Se existe o
problema da universalização do sistema de esgoto em Minas Gerais e
do fornecimento de água nas regiões mais carentes, qual é a
dificuldade, se temos uma empresa que é a primeira em lucratividade
líquida no País, é eficiente, eficaz e pode investir? Portanto, vamos
pegar o lucro da Copasa, que tem essa finalidade social, e resolver o
problema. Por que trilhar um caminho mais difícil? Por que criar uma
subsidiária?

A grande questão é: de onde vem o dinheiro, o investimento? O
investimento para a universalização da água e do esgoto no Estado
virá do lucro da Copasa ou das costas do trabalhador, da
precariedade do seu salário já tão massacrado? É assim que
resolveremos o problema? Pelo que pude perceber, a questão é essa.
De acordo com o Dr. Elias, serão criados novos contratos para essa
nova subsidiária, com padrões salariais adequados às regiões. Então,
os trabalhadores pagarão o pato novamente pela universalização? Ou
ela virá do lucro de uma empresa competente e eficaz, construída
pelo povo mineiro e pelos investimentos do Estado, que podem muito
bem resolver o problema? Esse é o aspecto central do debate, ou
seja, de onde virá o dinheiro, o investimento para a tão sonhada
universalização dos serviços de água e esgoto em Minas Gerais.

O Sr. Ricardo Simões - Agradeço ao Deputado a oportunidade para
discutirmos essa questão do lucro da Copasa. Já se falou sobre isso
aqui várias vezes. Como uma empresa que dá um lucro de
R$400.000.000,00 - aliás, não sei nem de onde saiu esse número,
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mas o levaremos em consideração - não consegue fazer saneamento
no Vale do Jequitinhonha? Até o Ernani disse isso. Ora, a questão não
é essa. Uma empresa que dá lucro nessa proporção - sendo esse,
mesmo, o número - consegue promover investimentos com recursos
próprios da ordem de R$300.000.000,00 por ano. Isso é o que uma
empresa que dá... Aí vem a eficiência da empresa. Quer dizer, ela
gera isso para que possa promover investimentos com recursos
próprios.

Hoje, arrancar recurso para fazer saneamento neste país é
extremamente complicado. Temos aí o PAC, que anuncia uma
perspectiva altamente promissora. Porém, até hoje, o recurso é
escasso e de difícil acesso. A Copasa consegue ter acesso; aliás, dos
R$500.000.000,00 que vieram para o Estado, ela buscou
R$230.000.000,00. Por quê? Porque é uma empresa que tem balanço
para isso, tem capacidade de endividamento, de financiamento e de
obter os recursos necessários para fazer os investimentos. De onde
vem o dinheiro? Da aplicação de recursos próprios da Copasa para
todo o Estado.

Este ano a empresa fez um investimento próximo de
R$900.000.000,00 em sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário. Destes, R$300.000.000,00 foram recursos
próprios. Não foram recursos próprios que vieram a partir do
lançamento das ações da empresa; foram gerados por ela - é a
questão do lucro, que se está discutindo aqui. Hoje, o lucro da
empresa gera recursos para investimento que estão sendo aplicados
no sistema de saneamento. Essa é a questão.

O que se busca agora é uma maneira de avançarmos. É bom que se
diga que a empresa está presente em 610 sistemas dentro do Estado.
Refiro-me apenas às sedes municipais. Se estendermos isso,
chegaremos hoje a 1.050 localidades em que ela atua e opera.
Precisamos crescer nos sistemas de esgoto? Sim. Por isso
precisamos do recurso gerado pelo sistema e, cada vez mais, de
aperfeiçoar esse sistema.

Concluindo, temos realmente de buscar alternativas que
aperfeiçoem o sistema e possibilitem avançarmos nessa direção. Aí
vem a questão: quem pagará isso e como fica a questão do subsídio?
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Desculpe-me, Deputada. Deixei de falar sobre essa questão
apresentada por V. Exa. e pelo Deputado, que é de fundamental
importância. Realmente, o que se pretende é não onerar ainda mais o
setor. Quer dizer, conseguir mecanismos que possibilitem desonerar,
para que não tenhamos de onerar o restante das regiões do Estado,
dentro da política do subsídio cruzado. Efetivamente, devemos buscar
formas de manter o setor em equilíbrio, ou seja, caminhar para um
equilíbrio mais sustentável por parte do setor, no momento em que
tivermos de estender o atendimento para os Municípios mais carentes,
principalmente na parte do esgotamento sanitário.

Essa é a questão crucial. O que se pretende não é penalizar o
trabalhador, mas, sim, buscar todo um sistema que possibilite
trabalharmos com custo mais baixo e adequado. A colocação do Elias
é perfeita: não é trabalharmos com salário, remuneração de
fornecedor e custo de energia elétrica, mas sim, adequando isso às
condições da região. Essa é a questão que se busca, a filosofia que
se apresenta. Aí, sim, poderemos buscar com isso custos mais
baixos, que possibilitem tarifas menores, etc.

O Deputado Paulo Guedes - Minhas ponderações são dirigidas ao
Elias Haddad. Sou da cidade de Manga, no Norte de Minas, região
onde se pretende criar uma das subsidiárias. Nessa cidade, a Copasa
já explora o abastecimento de água há mais de 40 anos. Durante esse
período, ela não conseguiu implementar o tratamento de esgoto. Quer
dizer, Manga não tem nenhum tratamento de esgoto. A cidade não é
deficitária, até porque a água é fácil, pois o rio passa dentro do
Município, e a captação é no próprio São Francisco. Pelas
informações que obtive na Copasa local, a cidade dá lucro.

Se numa cidade que dá lucro, como a de Manga, onde a Copasa há
40 anos explora a água, ela ainda não conseguiu implementar um
sistema de tratamento de esgoto, como uma subsidiária o fará? De
onde virão os recursos para garantir que haverá uma rede de
tratamento de esgoto em Manga? Como será em outras cidades que
têm uma situação mais difícil, entre as quais estão Miravânia,
Juvenília, Varzelândia e outras que são deficitárias, sem um rio que
passa próximo? As águas dessas cidades provêm de captação
subterrânea, de poços artesianos.
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Então, não ficou claro para mim de onde sairão os recursos que
garantirão tudo isso que se propõe nessa idéia. Ela realmente
funcionará?

Pude observar aqui, hoje, que tudo que se propõe com a criação
dessas subsidiárias poderia ser feito pela própria Copasa. O que a
impede de fazer o que tem de ser feito, se existe uma lei federal, se
há toda uma regulamentação pela qual ela pode fazer tudo isso sem a
necessidade da criação dessas subsidiárias? Eram essas as minhas
perguntas.

O Sr. Elias Haddad Filho - A primeira parte da pergunta, Deputado,
acredito que o Tadeu a tenha respondido. A apresentação dele foi
muito rápida.

Os recursos para investimento no projeto dessas subsidiárias serão
todos bancados pelo Tesouro do Estado. No Orçamento de 2007, há
um montante de R$160.000.000,00 para a implementação do início
das obras. Há, então, um compromisso do governo do Estado de,
anualmente, destinar uma parcela de recursos do Tesouro do Estado
para a implementação do projeto.

Conheço Manga, Deputado. Estive na cidade num dos primeiros
trabalhos que fiz pela Copasa. É uma coincidência. Lembro-me de
que passei um fim de semana em Manga sem poder trabalhar, em
razão da falta de energia elétrica. Fomos fazer um trabalho na estação
de tratamento de água da cidade, mas só pudemos fazê-lo na terça-
feira, pois a cidade ficou três dias sem energia elétrica.

Então, uma cidade como Manga ou qualquer uma que não esteja no
estudo de viabilidade, inicialmente, fará parte de um segundo estudo
que deve ser feito para a região do Norte de Minas, como está
acontecendo hoje nas cidades de Novo Oriente de Minas, Frei Gaspar
e Ouro Verde de Minas. Todas elas estão recebendo, dentro do
projeto, estação de tratamento de esgoto.

Volto a falar sobre a questão da subsidiária, que tem uma série de
necessidades apontadas pelo projeto: uma gestão e um foco
diferenciados, uma atenção maior numa determinada região do
Estado mais carente, onde essa subsidiária poderá, tratando de uma
maneira diferente e com mais atenção, resolver a universalização do
serviço de água e esgoto, deixando esta de ser um assunto a mais na
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agenda da Copasa, que cuida de todo o Estado. Ela cuida de Belo
Horizonte, da Região Metropolitana, de Araxá, de Varginha, de Pouso
Alegre. Os Vales do Jequitinhonha, do São Mateus e do Mucuri vão
virar apenas mais um assunto na agenda da Copasa. A subsidiária
não terá outro assunto na agenda a não ser os Vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus. Só e exclusivamente só.

O Sr. Ernani Ciríaco de Miranda - Queria apenas dar uma
contribuição. Tenho aqui a revista Vida no Vale, que está expondo
alguns aspectos do projeto em discussão. Há uma tabela que fala de
tarifas do Vida no Vale. Talvez muitas das inquietações e das
perguntas que estão sendo feitas expressem esta dúvida: Por que
uma subsidiária, e não, a própria Copasa? Uma comparação dessa
tabela se refere a tarifas que estão sendo propostas. Provavelmente é
uma tarifa que garante a sustentabilidade e o equilíbrio econômico-
financeiro da prestação de serviços. Uma comparação dessa tabela
com a atual tarifa da Copasa talvez seja um caminho para a solução
desse enigma, pois, para quem está neste debate, fica uma questão
complexa. Ao mesmo tempo em que a Companhia investe
R$300.000.000,00 - como foi dito pelo Diretor, e é verdade -, com
recursos próprios, obtém R$400.000.000,00 de lucro. Foi falado, e é
verdade, que é uma das companhias mais eficientes deste país.
Como não se consegue equacionar com esse modelo?

Então, o que está por trás da construção dessa tabela de tarifas
talvez seja um caminho para o esclarecimento dessas dúvidas, pois
se coloca chifre em cabeça de cavalo, como foi dito. Isso pressupõe
uma recomposição de custos. Quem conhece bem o funcionamento
das companhias estaduais de saneamento sabe que há uma escala
de composição de custos muito grande, que compreende o custo local
e os custos regionais, até chegar à matriz. Não sei como isso funciona
na Copasa, mas há companhia de saneamento no País em que o
custo da matriz representa 70% do custo. Essa composição detalhada
poderá ajudar-nos a compreender melhor as dúvidas expostas no
debate.

O Sr. Laudelino Augusto - Senhoras e senhores, saudações.
Cumprimento toda a Assembléia, na pessoa da Deputada Elisa Costa,
autora do requerimento, pela realização deste ciclo. No ano passado,
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como Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
e da Frente Parlamentar Mineira de Defesa e Preservação das Águas,
acompanhamos de perto toda a tramitação desse projeto. É bom
lembrar que, no dia 22/3/2006, Dia Mundial da Água, ficou decidido
que a Copasa assumiria as águas minerais do Sul de Minas -
Caxambu, Cambuquira e Lambari - e de Araxá, no Alto Paranaíba,
mas necessitaria de uma subsidiária. Então, de março até o começo
de junho, esperamos que viesse à Assembléia o projeto de lei
tratando da subsidiária para águas minerais. Para a nossa surpresa,
quando aqui chegou, estava-se criando essa subsidiária para as
águas minerais e mais outras três. Estou fazendo um resumo histórico
para entendermos bem. A primeira coisa que elaboramos foi um
substitutivo e emendas para criar a subsidiária das águas minerais,
enquanto discutiríamos mais aprofundadamente as outras. Isso
acabou ocasionando um atraso de mais de oito meses no
desenvolvimento das estâncias hidrominerais. Desde junho do ano
passado, isso já podia estar funcionando. Em março, as águas já
devem estar no mercado.

Quanto a esse projeto de lei, os representantes do governo estão
aqui defendendo, usando argumentos muito interessantes, mas que
ainda não convencem da necessidade da existência dessas
subsidiárias.

Eles falam apenas em evidências. Todos nós estamos de acordo
com tudo o que foi dito: são evidências, mas a própria Copasa já
podia ter encaminhado soluções e até solucionado em muitos casos.
Uma vez disseram que usariam uma tecnologia para baratear o
serviço, mas, se fosse o caso, deveriam usá-la no Estado inteiro e em
Belo Horizonte também, pois o serviço aqui é caro.

A maioria que se apresentou aqui foi contra, inclusive a área
acadêmica, o Senge, o sindicato da categoria e outros, e apresentou
argumentos. O ideal seria o Governador retirar esse projeto,
implementar a Lei nº 11.720, criar o Sistema Mineiro de Saneamento
Básico, o conselho estadual e o fundo e somar com o programa
nacional que está aí para ser executado. Se isso não for possível, o
bom senso nos diz que, no mínimo, deveria ser retirado o caráter de
urgência, como disse o Deputado Fábio Avelar, para que este ciclo de



386

debates seja respeitado.
O representante do governo disse que este esteve presente em

todas as audiências e agiu com transparência. A bem da verdade,
devo lembrar-lhes que realmente esteve, entretanto não responderam
às questões e aos nossos requerimentos. Em Teófilo Otôni, todos da
base do governo, todos os representantes do governo chegaram a
sair da reunião sem responder a nenhuma pergunta. Sempre
encerramos a reunião dizendo: “Cumprida a finalidade...”, mas, pela
primeira vez, tivemos que dizer: “Não cumprida a finalidade, apenas
esgotado o tempo, encerramos a reunião”. É bom dizer que não houve
tanta transparência.

Com isso, falo sobre a suspeição para o bem. Homenageio o Luiz
Kauark, que esteve aqui, falou do Vida no Vale e ficou surpreso
quando soube que havia intenção de criar subsidiárias para o Estado
inteiro. Ele fora favorável a que fosse regional - e isso está registrado
nas nossas atas -, o que seria interessante.

Temos pedidos de auditoria plena. Há a questão relativa ao fato de a
Copasa estar na Bolsa de Valores - se foi vendida ou não -, e estamos
esperando a resposta do Tribunal de Contas quanto a se determinar
uma auditoria plena na empresa.

Gosto de concluir sempre proativamente. Desejo que este ciclo de
debates cumpra a finalidade para a qual está sendo realizado. O
nosso zelo pelo povo de Minas nos leva a fazer essa consideração.
Um abraço.

O Sr. Elias Haddad Filho - Com prazer, respondo ao Deputado
Laudelino Augusto. Acompanhei todas as discussões ocorridas ao
longo do segundo semestre do ano passado e ainda neste ano.
Aproveito a questão levantada pelo Deputado para responder à Izabel
Chiodi, que falou algo em relação à Lei nº 11.720.

Ao final de uma intervenção minha, perdi o bonde da história por ter
ficado emocionado, mas o retomo agora. Já havia conversado sobre
isso, de forma mais ampla, na Secretaria de Planejamento. Além do
Projeto Vida no Vale, temos uma discussão dentro da Secretaria
quanto à importância de o Estado resgatar as políticas dessa
legislação de 1994, que nunca foram efetivamente implementadas.
Deveria haver eventualmente a criação de um conselho ou a
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incorporação por parte de um conselho já existente, nos moldes do
governo federal ou estadual, onde estas questões seriam discutidas:
por exemplo, a implementação de uma política estadual de
saneamento e um plano estadual de saneamento para atender à
exigência da legislação nova.

Acredito que há um compromisso desta administração: o de iniciar,
implantar, efetivamente, o que está proposto pela legislação de 1994.

Em relação à urgência do projeto, Deputado, acredito que cada um
tem seu tempo. Não sei se a discussão parlamentar, no Poder
Legislativo, tem um “timing” diferente do nosso. Da mesma maneira
como ficou manifesto durante o debate sobre as águas minerais, no
qual se definiu que em maio seria implantada uma subsidiária da
Copasa - enviado o projeto, este já havia sido aprovado no final do
ano passado, e várias pessoas e instituições tinham interesse em que
esse projeto fosse aprovado -, o povo do Vale do Jequitinhonha
também tem urgência. É a região mais desassistida em saneamento,
em água. Menos de 70% da população tem água encanada e tratada
na porta de casa; e menos de 40% tem esgoto, fossa ou alguma coisa
que funcione como tal.

Tivemos o cuidado de fazer uma comparação: é uma situação
parecida com a dos países da África subsaariana. Ou seja, os Vales
do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus também têm urgência
em resolver os problemas. Como eu havia dito, a subsidiária é um
instrumento que o governo do Estado considera e apresenta. São os
motivos pelos quais ele entende que é uma forma de avançar, assim
como poderia ser outra. A forma mais racional, econômica e técnica,
na qual gastamos um ano estudando, é a implantação da subsidiária.
O estudo está à disposição. Encaminharei ao senhor, Deputado, um
volume que contém o estudo. Faço questão de entregá-lo
pessoalmente. À medida que o senhor ler, será capaz de entender
todas as razões colocadas no discurso, cujo aprofundamento é difícil
de fazer nestas audiências. Muito obrigado.

O Deputado Almir Paraca - Faço coro com todos aqueles que se
manifestaram pela concessão de um tempo maior para o debate, para
a reflexão; eu, particularmente, por ser classificado como um dos
novos Deputados. Apesar de já ter passado por aqui, não participei do
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debate ocorrido no ano passado. Mesmo tendo estado aqui durante
todo o dia, atentos às exposições feitas, considero que precisamos
ainda compreender melhor o tema. Isso, para sermos justos e termos
um posicionamento à altura da responsabilidade de cada um.

Tendo sido Prefeito em uma cidade onde a Copasa trabalhou
durante toda a gestão, comunico que, felizmente - é preciso dizer, a
duras penas e com muita dificuldade -, consegui conquistar junto à
Copasa os investimentos necessários para universalizar o sistema de
abastecimento de água na cidade, com investimento alto. Foi um
trabalho que ficou paralisado por quase 10 anos, mas conseguimos
resgatá-lo e atender toda a comunidade. Quando saí do governo,
deixei o convênio assinado e as obras iniciadas para os emissários de
esgoto, a extensão da rede para toda a comunidade e a estação de
tratamento de esgoto, que hoje se encontra em funcionamento. Fora
da Copasa, conseguimos implantar o aterro sanitário. No que diz
respeito a saneamento, na nossa gestão conseguimos dotar a
comunidade do mínimo e do básico necessário. Fico pensando, pois
as críticas e as dificuldades continuam, e a discussão da tarifa
permanece. A comunidade acha caro. Elias, não sei se já havia dito
dessa forma, mas escutei, pela primeira vez, que a subsidiária irá criar
um novo sistema, inclusive remuneratório, para ser viável. É preciso
esclarecer ainda mais os níveis dessa redução. Por onde ando, os
funcionários da Copasa sempre me abordam preocupados, e com
razão, pois, se vai precarizar para quem está começando, há risco de
alcançar os que já são funcionários. Hoje o melhor instrumento para
atender essa região, para universalizar o acesso, é a Copasa com sua
experiência e tecnologia. É preciso aprofundar o debate. Se for
necessário, retire-se a urgência do projeto para que haja tempo de
abrirmos todos os dados, todas as informações, e possamos
posicionar-nos com consciência, com tranqüilidade. Gostaria de mais
tempo para aprofundar-me. Se você puder estender o gesto prometido
ao Laudelino, também quero receber as informações. Neste momento,
a suspeição para o bem está dependendo de um gesto de boa-
vontade do governo. Do nosso lado, acredito que o conjunto de
Deputados está com toda a disposição para que os benefícios
alcancem o maior número possível de nossos concidadãos do Vale do
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Jequitinhonha, do Norte de Minas. Se fizermos isso com a consciência
tranqüila, será bem melhor para todos nós. Muito obrigado.

O Sr. Elias Haddad Filho - Comprometo-me a enviar um exemplar
do estudo com as informações. Eu e minha equipe ficamos no 6º
andar do prédio nº 2 da Seplag, aqui pertinho, na Rua Bernardo
Guimarães com Araguari, e estamos à disposição. Com certeza,
entregarei uma cópia do estudo executivo ao senhor e a qualquer
pessoa que tenha interesse em aprofundar os conhecimentos sobre
esse projeto. O senhor foi Prefeito em qual cidade?

O Deputado Almir Paraca - Paracatu.
O Sr. Elias Haddad Filho - Paracatu é uma das poucas cidades

mineiras que terão essa questão resolvida de maneira muito
adequada, ou seja, serão solucionados os assuntos de água, esgoto,
lixo, etc. Com a implantação, pretendemos fazer a mesma coisa com
todos os Municípios do Vale do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus.
Todas as 92 sedes municipais e mais 1.853 localidades existentes nas
bacias desses três, isto é, aproximadamente 2.050 localidades,
provavelmente 2 mil sistemas de saneamento de água e esgoto para
operar. Dada a dimensão do projeto, nossos estudos mostraram a
necessidade de criar uma subsidiária para atender esse desafio.

O Sr. Presidente - Pergunta formulada pelos Srs. Renato e Geraldo
Porfírio ao Sr. Ricardo Simões: “Por que uma empresa com lucro de
R$400.000.000,00 não consegue levar saneamento às localidades
com IDH baixo?”.

O Sr. Ricardo Simões - Na verdade, não se trata de dizer que uma
empresa que teve lucro de R$400.000.000,00 não consegue fazer
saneamento no Vale do Jequitinhonha. Na verdade, não sei de onde
saiu esse número, pois o balanço da empresa não está fechado. Na
condição de Diretor Financeiro da empresa, ainda não sei dizer qual é
o seu lucro, porque ainda não tenho o balanço fechado. Mas uma
empresa que dá lucro consegue gerar recursos próprios que lhe
possibilitam fazer investimentos. A Copasa faz, anualmente,
investimentos da ordem de R$300.000,00 por ano, com recursos
provenientes da prestação de seus serviços, e tem condições de
estimular investimentos. Hoje não é fácil obter financiamento. O
recurso do FGTS, que sempre foi barato e disponível, está caro em
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razão da queda de juros. O FGTS para água é TR mais 9%, mais taxa
de banco. Praticar saneamento com taxa dessa ordem é complicado.
O governo já avalia a hipótese de rever essas questões. Uma
empresa não obtém recursos sem demonstrar sua capacidade de
pagamento, nenhum banco lhe emprestará dinheiro se ela não tem
saúde financeira.

Portanto, uma empresa que gera lucro tem geração de caixa para
investir com recursos próprios e capacidade financeira para obter
recursos e fazer frente aos investimentos, que não são pequenos no
âmbito do Estado.

O Sr. Presidente - Pergunta feita pelo Sr. Wagner Xavier, da
Associação dos Moradores Teixeira Dias: “Qual é o salário dos
trabalhadores da Copasa na região dos Vales do Jequitinhonha, do
Mucuri e do São Mateus?”.

O Sr. José Maria dos Santos - Os funcionários da Copasa também
são brasileiros, e por aí já se tem uma idéia a respeito da situação
salarial na empresa. Nós, servidores públicos, estamos vivendo um
período de arrocho salarial, e a Copasa faz parte desse processo.
Algumas pessoas que, como eu, têm 30 anos de empresa,
conseguiram algumas vantagens que já não existem para quem entra
agora, como um limitador para adquirir qüinqüênios e anuênios. Hoje,
quem inicia na área operacional ganha R$380,00. Dizem que quem
trabalha no sistema é o Zé da Água, pois faz tudo.

Cito o exemplo da cidade de Nicolândia, Distrito de Resplendor,
próximo de Governador Valadares: lá há mil habitantes, e o
encarregado da cidade recebe um salário de R$680,00. Esse exemplo
serve para desmistificar a história de que a questão salarial onera os
custos do serviço.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Nascimento, da CUT-MG e
do Sindágua. A pergunta será formulada ao Dr. Ricardo Simões.

O Sr. José Geraldo Nascimento - Boa noite, componentes da Mesa
e companheiros presentes. Minha pergunta não será extensa, mas
considero importante abordar a questão das tarifas levantada pelo
Ernani. A Copasa está dizendo que uma pessoa que gasta até 3m3

terá uma isenção. É importante esclarecer que 3m3 é o recomendado
pela OMS para ser usado por uma pessoa durante o mês.
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Visitei uma localidade chamada Maria Nunes, que também faz parte
desse projeto. Lá vivem 360 famílias. Em cada casa, moram
aproximadamente três famílias, portanto acredito que, nesses três
vales, nenhuma residência terá essa isenção. Isso significa 200 litros
por dia, o que a OMS recomenda por cidadão. É importante dizermos
isso, pois, possivelmente, ninguém gozará dessa isenção.

O próprio Elias ressaltou que o Norte de Minas viria numa segunda
etapa. Sr. Ricardo, a Copasa está sendo preparada para novas
subsidiárias? Fala-se na criação de mais cinco subsidiárias. Essa
seria a primeira, e outras cinco seriam criadas para cuidar da questão
do IDH abaixo da média. Esse problema não está só no Vale do
Jequitinhonha, encontra-se presente também na região metropolitana.
Portanto o que se fala é que a Copasa terá subsidiária no Sul de
Minas, no Norte, na região Central e na metropolitana. Essa seria a
primeira? A Copasa está sendo preparada para descentralizar-se por
meio de subsidiárias?

Outra questão: no final de semana foi noticiado que a reunião do
Conselho de Administração da Copasa teria votado ou tomado alguma
decisão, por exigência dos sócios da Copasa, aqueles que compraram
as ações da empresa, principalmente os investidores externos, quanto
à saída da Copasa das cidades que dão prejuízo. Evidentemente, dos
610 Municípios - você falou esse número -, mais de 350 dão prejuízo.
Portanto, com isso a Copasa estaria consolidando-se como a Copasa
dos ricos e criando a “Copasinha” dos pobres. Essa informação está
nos jornais de Minas Gerais que circularam no final de semana: a
exigência da saída da Copasa das cidades que dão prejuízo. Acredito
que seja fazer coro, mas, diante das tantas informações que
recebemos, do disse-me-disse - algumas informações confirmadas,
outras não -, falo não só pelo Sindágua mas também pela CUT,
gostaria de pedir aos nobres Deputados que façamos um debate mais
aprofundado, inclusive nas regiões onde serão criadas as subsidiárias,
para esclarecermos melhor a situação à sociedade e aos
trabalhadores da empresa. Só assim os senhores poderão votar,
aprovando ou não a subsidiária, na busca de um caminho melhor para
o saneamento que atenda bem o mineiro. Muito obrigado. (- Palmas.)

O Sr. Ricardo Simões - Primeiramente, José Geraldo, quero dizer-
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lhe que hoje existe um projeto único, o Vida no Vale. Nele há a
pretensão de se fazer o atendimento de forma diferenciada por
intermédio de uma subsidiária. Esse projeto está voltado para a região
carente, de baixa condição social, de vida deficiente.

Hoje é o projeto Vida no Vale, é a subsidiária para os Vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus. Fora isso, outra conversa
a esse nível poderia acontecer em um segundo momento, para avaliar
a questão do semi-árido. E parou por aí. Não existe qualquer
perspectiva, eu não conheço os números 4, 5, 3. Hoje eu conheço o 1
e a possibilidade de ir para frente em um segundo momento, por ser
uma região que tem uma semelhança com a região do Vale do
Jequitinhonha: a questão do semi-árido. E para por aí. É o que
chamamos hoje de região do Idene. No máximo é o que trabalharia.
Essa é a condição hoje.

O que me preocupa mais é a segunda informação. Realmente não vi
essa notícia no jornal. A primeira questão que precisa ficar clara: a
Copasa não tem sócio estratégico. Sócio estratégico é um acionista
minoritário que manda igual ou mais que o majoritário. Não existe
isso. A Copasa possui ações pulverizadas em bolsa e hoje apenas
30% do capital da empresa é pulverizado. O restante, 60% é do
Estado de Minas Gerais, e 10%, da Prefeitura de Belo Horizonte. Essa
é a composição acionária da empresa. Não haveria a hipótese de um
acionista qualquer ter esse poder. A empresa continua com seu
padrão de atuação em que, em toda e qualquer localidade onde tiver
oportunidade de trabalhar, ela se fará presente, diretamente ou
diretamente por meio da sua subsidiária. Nada muda, e isso não teria
como prosperar de forma alguma no processo acionário.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Israel Alves Reis, Presidente da
Colônia de Pescadores do Vale do Jequitinhonha.

O Sr. Israel Alves Reis - Boa-noite. Sou Presidente da Colônia de
Pescadores do Vale do Jequitinhonha. Estamos aqui cinco
representantes de Almenara para ouvir este debate. Sempre vimos,
quando temos dúvidas que precisam ser esclarecidas.

O problema é grave em nossa região. Quanto à terceirização da
Copasa, pensei comigo e fiquei chocado. Se a matriz não faz, filial é
que vai fazer? Essa foi a minha dúvida. A quantidade de esgoto dos
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Municípios jogada dentro do rio, sem tratamento, é muito difícil.
Dirijo outra pergunta ao Sr. José Maria: “se na região de Almenara

não há tratamento de rede de esgoto, a Copasa pode cobrar taxa de
esgoto?”.

O Sr. José Maria dos Santos - Essa pergunta deve ser dirigida à
direção da empresa. Nós defendemos os trabalhadores. Passarei a
palavra ao Sr. Ricardo Simões, Diretor da empresa.

O Sr. Ricardo Simões - A sua questão é se a Copasa pode cobrar
pela prestação de serviços de esgotamento sanitário.

O Sr. Ricardo Simões - A Copasa, para prestar serviços de
esgotamento sanitário, precisa ter a concessão do Município. A partir
do momento em que há essa concessão, passa a ser de sua
responsabilidade executar os investimentos, ou seja, implantar as
redes, as ligações e as estações de tratamento, além de manter o
sistema em perfeito funcionamento. Portanto, para remunerar esses
serviços, a Copasa cobra pelas tarifas, o que é perfeitamente correto
e adequado, naturalmente.

O Sr. Israel Alves Reis - Tenho dúvida, por isso preciso de
esclarecimentos. Como a população pagará pela rede de esgoto, se
não há estação de tratamento para retorno aos rios? Além disso,
existe a cobrança pela conservação do meio ambiente, e a própria
Copasa é a primeira a fazer o “empobrecimento” das águas para
todos nós, que dela nos utilizamos. Como o senhor explica tudo isso
para o Vale do Jequitinhonha, já que estamos pagando por algo de
que não nos utilizamos e pelo qual não somos beneficiados?

O Sr. Ricardo Simões - A empresa que presta serviço de tratamento,
coleta e ligações cobra por isso. Nos contratos de concessão,
principalmente nos mais recentes, para os Municípios em que não há
ainda tratamento, é praticado um desconto sobre a tarifa. Quer dizer,
a tarifa de esgoto é menor, até que a Copasa implante o tratamento e
possa fazer a cobrança da tarifa plena. Esse é o mecanismo, isto é,
ela cobra pelo serviço que presta.

O Sr. Israel Alves Reis - Quero deixar bem claro aos senhores, que
têm estudado e apreciado o tema, que há muita burocracia.
Dificilmente os benefícios chegam à nossa região. Pensem nesse
problema da burocracia e nos benefícios para o Vale do
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Jequitinhonha, para que este não seja conhecido como o vale da
miséria, como dito nesse Plenário. Nossa região é sofrida, por isso o
que foi dito em Plenário, sobre o progresso e desenvolvimento para a
nossa região, não deve ficar engavetado pela burocracia. Há
problemas de pontes e estradas em nossa região. Quando querem
eleger Deputados, Prefeitos, Vereadores, Governadores e Presidentes
da República, somos procurados, o que não ocorre, quando se trata
de levar ao conhecimento dos interessados os problemas do “vale da
miséria”. Tudo tem de ser proposto em Plenário. É o que tinha que
dizer aos senhores. Muito obrigado por me terem ouvido.

O Sr. Presidente - Pergunta formulada pelo Sr. Leo Heller, da
UFMG, ao Deputado Elmiro Nascimento e ao Dr. Elias Haddad:
“Considerando as dúvidas de caráter jurídico apresentadas pelos
Deputados André Quintão e Fábio Avelar, pergunto se houve detida
análise jurídica pela Assembléia e pelo governo do Estado sobre a
compatibilidade diante do Projeto de Lei nº 3.374/2006, sobre o novo
ordenamento jurídico do setor de saneamento”.

Da minha parte, informo ao Sr. Leo que esse projeto ainda está em
discussão e ainda receberá parecer. Logicamente que será
convenientemente analisado pelos Deputados.

O Sr. Elias Haddad Filho - Responderei rapidamente. Todos os
estudos jurídicos foram feitos. Quanto à possibilidade de a Assembléia
autorizar a criação de uma subsidiária, não existe absolutamente nada
de ilegal.

Há a implementação dessa subsidiária dentro do modelo proposto,
que, aliás, está de acordo com a legislação atual, promulgada em
janeiro de 2007. Ou seja, como essa legislação vem sendo discutida
há muito tempo - há mais de dois anos existe um consenso acerca do
último formato -, já vínhamos trabalhando no projeto com essa
formatação que acabou transformando-se na Lei nº 11.445, de 2007,
do governo federal. Então, não há nenhuma incompatibilidade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Júlio Mendes, do PT de
Pirapetinga.

O Sr. Júlio Mendes - Considerando a nova consciência nacional
sobre saneamento básico, qual seja a de universalizar esse serviço,
temos de ter esperança na vontade política, firme e decidida, de
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nossos governantes, no que diz respeito à implementação de políticas
públicas à luz da Lei Federal nº 11.445, de janeiro de 2007, que trata
das novas diretrizes do saneamento básico. Não nos podemos
permitir adiar o planejamento para o setor e a execução do que prevê
a nova legislação federal. A inércia, a omissão, a ausência de políticas
públicas eficientes e eficazes sobre saneamento básico durante o
governo FHC, fizeram com que o quadro da saúde pública se
agravasse na maioria dos Municípios, causando, conseqüentemente,
danos ao meio ambiente.

O ‘Novo Jornal’, em seu ‘Portal de Notícias’, revelou, por meio da
reportagem intitulada “Copasa está legitimando fraudes de
Prefeituras”, veiculada no último dia 5 de fevereiro, fatos que deixam a
maioria dos mineiros indignados. Segundo a notícia, a Copasa delega
aos Municípios onde opera os sistemas de água e esgoto a realização
de licitações e a execução das obras que ela teria de realizar. Tudo na
contramão, segundo a matéria, em relação à lógica da existência da
própria empresa, pois o principal motivo alegado para a entrega dos
sistemas de água e esgoto à Copasa pelos diversos Municípios
mineiros é a inexistência de condições operacionais das Prefeituras.

De acordo com a matéria, de posse dos convênios, os Prefeitos dão
início às mais variadas e corruptas práticas possíveis, não sendo raro
que empreiteiras com prestígio junto ao governo do Estado cheguem
aos Municípios com os convênios assinados pela diretoria da Copasa,
negociando com os Prefeitos apenas a comissão a ser paga. Nas
licitações realizadas pelas Prefeituras, tudo é permitido: as empresas
combinam preços, fazem editais dirigidos, enfim, longe do alcance de
qualquer fiscalização, fazem o que querem.

A reportagem mostra que a Copasa, em um ano, legitimou, por meio
de convênio, fraude equivalente a 50% de sua movimentação
financeira. Diante das graves denúncias, pergunto ao Presidente da
Mesa: “quais medidas a Assembléia Legislativa vai adotar?”. A
Assembléia Legislativa tem de investigar os fatos, pois é de sua
competência fiscalizar os atos do Poder Executivo, incluindo-se
autarquias e empresas do governo.

O Governador tem de ter bom-senso e retirar o Projeto de Lei nº
3.374, que está tramitando nesta Casa e autoriza a criação de
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subsidiárias da Copasa, até que essa situação seja esclarecida.
Pergunto ao Dr. Ricardo Simões: qual é a versão da atual direção da
Copasa a respeito desses fatos noticiados no “Portal de Notícias” do
“Novo Jornal” e quais medidas a empresa adotará, se, judicialmente,
as alegações forem inverdades?

O Sr. Presidente - Informo ao Sr. Júlio Mendes que esta Casa é um
espaço de debates. Logo, todos os questionamentos - e não só o
referente a esse projeto - são discutidos com os partidos da Oposição
e da Situação.

Estamos analisando profundamente esses projetos. Não há nada
que possa deteriorar a imagem de alguém em relação aos projetos
que aqui são votados e analisados. Esta é uma Casa aberta, tanto é
que realizamos este debate para que a população também possa
mostrar sua opinião.

O Sr. Ricardo Simões - Conheço o veículo, mas não conheço a
matéria na íntegra. Considerando o fato exposto, quero clarear essa
questão da forma de atuação nos casos em que esse tipo de convênio
se formaliza. No momento em que há uma conveniência das partes -
Prefeitura e Copasa -, a alternativa melhor é que pudéssemos
conduzir a obra por intermédio da Prefeitura, muitas vezes porque
esta tem obras paralelas a serem executadas, feitas
concomitantemente, o que reduz o custo das obras... No caso, vem a
questão posta. Primeiro, as obras são fiscalizadas pela Copasa e os
recursos são aportados pela empresa. Então, alega-se que o
Município faz porque a Copasa teria de fazer, e o Município não... Por
que, então, o Município passou? Mas o Município passou porque não
tinha condições de fazer. A empresa está aportando, mas ele apenas
se utiliza de uma situação momentânea e de uma oportunidade,
porque naquele momento é mais conveniente se fazer uma obra mais
barata.

A segunda questão, altamente relevante, é que nenhuma obra
contratada por intermédio de Município pode ser feita por preço
superior àquele praticado pela Copasa. O preço que regulamenta a
obra é o praticado pela Copasa, segundo seus custos e políticas
normais de licitação.

Finalmente, no caso de se fazer uma obra, por via do Município - e
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aí deve ser feita por exigência contratual, a Copasa fiscaliza, deve ser
seguida obrigatoriamente a Lei nº 8.666, que é a Lei de Licitações, e
que os Municípios devem cumprir -, os preceitos legais são
absolutamente cumpridos.

Quanto às denúncias de mau uso no processo de licitação, há os
organismos competentes que avaliarão e fiscalizarão a questão de
maneira adequada. É o caso do Tribunal de Contas, a quem as contas
dos Municípios são submetidas.

No que diz respeito ao processo formal, não existe nenhuma
irregularidade. O que há, ao contrário, é um benefício em termos de
se obter obras por custos mais adequados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Ilma Arruda de Araújo
Abreu, da Associação de Defesa dos Usuários e Consumidores e
Contribuintes.

A Sra. Ilma Arruda de Araújo Abreu - Boa noite a todos. Deputado
Elmiro Nascimento, Coordenador dos Debates, meu nome é Ilma
Arruda e sou Presidente da Aducon. Em primeiro lugar, quero trazer
algumas reflexões para os nossos Deputados. Posteriormente, farei
uma pergunta ao senhor.

Srs. Deputados, em especial Deputado Fábio Avelar, que já foi
Diretor da Copasa, empresa que nos orgulha muito porque é, aliás,
reconhecida internacionalmente, tendo sido premiada diversas vezes
por sua competência e eficiência, tendo a maior riqueza em recursos
humanos. Enfim, trata-se de um patrimônio muito importante para o
Estado de Minas Gerais, até por uma questão de segurança.
Sabemos que no futuro a água será a “commodity” mais disputada e
cara do mundo. O Brasil está entre os 10 países que têm a maior
quantidade de água. Trata-se de uma questão de segurança porque é
vida, e essa questão deveria estar nas mãos dos governos.

Acredito que ela não deveria ter sido privatizada. Foi praticamente
privatizada, porque venderam suas ações. Portanto esse é um projeto
dos mais graves e dos mais sérios, que deverá ser discutido pelos
Deputados.

Defender esse patrimônio é uma obrigação moral. Esse é um legado
que nos foi deixado por várias pessoas. Criar essa empresa da forma
como foi criada, contar com pessoas competentes lá e ser essa
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empresa entregue a interesses multinacionais...
Está sendo realizado um fórum sobre a questão das águas, e essa

questão deveria ser discutida no debate que será realizado. Essa é
uma preocupação da qual os Deputados não deveriam abrir mão. Não
deveria ser criada essa subsidiária. O subsídio cruzado é a garantia
de qualidade de água tratada nas cidades que dão prejuízo. Se
acabar o subsídio cruzado, ela perderá sua função social. O que o
acionista quer? Dividendos. O que o empresário quer? Lucro. Essa é
uma empresa que tem uma função social. Portanto não pode ser
privatizada. Isso deve ser discutido amplamente em outros debates.

Indago dos Deputados presentes quais são as empresas
estrangeiras que compraram as ações da Copasa. Tomei
conhecimento de uma francesa denominada Viva, mas ninguém a
conhece, nem os Deputados nem os funcionários da Copasa. É algo
sigiloso, estranho. Isso deve ser amplamente discutido e deve haver
outros debates.

O Deputado Elmiro Nascimento, Coordenador da Mesa, deve levar
nossa preocupação para a maioria dos Deputados da Casa. Obrigada.

O Sr. Presidente - Como disse ao Sr. Júlio, esta é uma Casa de
debates, uma Casa aberta, e hoje estamos justamente promovendo o
debate para que possamos analisar profundamente todo projeto que
aqui chega. Sinceramente não saberia informar à senhora para onde
venderam as ações. Passo a palavra ao Dr. Ricardo, pois talvez ele
saiba mais sobre esse assunto que eu.

O Sr. Ricardo Simões - A empresa não foi privatizada. O Estado de
Minas Gerais, que possui 60% das ações, continua sendo a acionista
majoritária. Portanto tem direito ao maior número de votos e é quem
decide sobre os destinos da empresa. Sabe-se que 30% das ações da
companhia foram vendidas em bolsa de forma pulverizada. No
fechamento mais recente, constatamos aproximadamente 6 mil
acionistas. Entre eles, o que tem a maior participação, tem uma
participação de aproximadamente 3,5%.

Portanto desconheço essa empresa mencionada pela senhora. Não
existe essa empresa francesa que comprou as ações da Copasa. São
inúmeros os fundos e as empresas, como Fidelity, Templeton, Capital
Marketing, e por aí vai. São 6 mil acionistas, e o capital é pulverizado.
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Aliás, 30% desse capital está no mercado e é movimentado na bolsa
de valores. Os demais 10% estão nas mãos da Prefeitura e 60% nas
mãos do Estado, que continua sendo o acionista majoritário.

O Deputado Fábio Avelar - O Sr. Elias abordou um item
fundamental, que deve ser discutido. Aliás, ele estava bastante
emocionado ao dizer que fizéssemos uma suspeição para o bem. Sr.
Elias, é até salutar percebermos isso. Todo Deputado com o qual
procuro conversar tem demonstrado uma preocupação grande com
esse projeto da criação da subsidiária. Isso demonstra a preocupação
e o carinho que todos têm com a Copasa. Então isso aí não existe.
Sou testemunha disso e posso falar em nome dos meus colegas.

Tenho ouvido pessoas querendo se informar. Aliás, outro dia tive
oportunidade de esclarecer alguns colegas que pensavam que essas
subsidiárias iriam tratar de pequenas cidades do Vale do
Jequitinhonha e pequenas regiões e distritos aonde ainda não chegou
o saneamento. Na realidade, não é tão simples assim. Quando se
analisa o projeto friamente... Aliás, Sr. Presidente, gostaria de ler
alguns trechos desse projeto, em apenas 30 segundos.

O art. 3º da lei diz que fica a Copasa autorizada a criar a empresa
subsidiária integral com a atribuição de planejar, projetar, executar,
ampliar, redemodelar e explorar serviços públicos de abastecimento
de água, esgotamento sanitário em localidades das regiões dos Vales
do Jequitinhonha, do Mucuri, do São Mateus, do Norte de Minas e em
outras regiões com IDH abaixo da média do Estado. Diz ainda da área
de atuação dela, que previa 250 Municípios e algo sobre as tarifas,
podendo “subconceder” os seus serviços para a subsidiária de que
trata esse artigo. Além disso, é vedada a cessão de empregados das
subsidiárias para a Copasa e será permitida a cessão de empregados
da Copasa para a subsidiária, respeitados os direitos assegurados em
lei e em acordo coletivo de trabalho.

Quando aprofundamos a leitura desse projeto Vida no Vale - posso
falar de cadeira porque conheço profundamente a Copasa, por ter
sido, com muita honra, funcionário de carreira durante 25 anos e por
ter ocupado a diretoria daquela empresa por duas vezes - fico
assustado porque, nessa subsidiária, estão presentes 92 cidades,
sendo que ali existem cidades do porte da de Teófilo Otôni, Almenara



400

e Diamantina, que são cidades que têm estruturas bem definidas há
muito tempo.

Se levantarmos essa preocupação em relação ao corpo funcional da
Copasa nessas cidades, vamos encontrar algo próximo a 700
funcionários, o que revela uma situação que é grave.

Numa das premissas, V. Exa. nos disse que temos de ter salários de
acordo com a região, ou seja, salários mais baixos. Então, o que fazer
com esses 700 funcionários? O que estamos precisando é de
esclarecimentos. Se o projeto fala que é permitida a cessão do
trabalhador da Copasa para a subsidiária, então qual é o objetivo da
subsidiária? Na realidade, o que está faltando, Elias, são
esclarecimentos.

Tenho tido oportunidade de me encontrar com companheiros da
Copasa e podido observar - isso é ruim para a empresa - uma falta de
conhecimento muito grande por parte de lideranças expressivas da
Copasa. São pessoas que não conhecem o projeto profundamente e
que são contrárias a ele. Então seria bom, até mesmo na própria
empresa, que o corpo funcional tivesse segurança em relação ao
projeto. O Dr. Ricardo fala na possibilidade de haver uma outra
subsidiária, do semi-árido. Diante de tudo isso, o que sinto é
insegurança.

Aproveito a oportunidade - são questões pessoais, mas gostaria de
esclarecer a pergunta do Leo Heller, que nem sei se ainda está
presente -, para dizer que não comungo com V. Exa., porque existe
algum confronto com a legislação atual. A criação da subsidiária está
impossibilitada de atingir os seus objetivos por contradizer a legislação
atual. Podemos até debater isso, mas que fique claro que não tenho a
sua segurança.

Deputado Elmiro Nascimento, outro aspecto que me preocupa é o
fato de esse projeto tramitar em regime de urgência. Isso quer dizer
que ele chegou ao Plenário e está pronto para a ordem do dia, para
ser votado em 1º turno, já tendo passado pela Comissão de Justiça.
Ocorre que, quando foi analisado por essa Comissão, não tínhamos
ainda a promulgação da nova lei. Então, até mesmo a aprovação na
Comissão de Justiça ficou prejudicada, porque isso não voltará mais a
essa Comissão. Esse é um problema regimental que precisa ser
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verificado, mas, na realidade, ele foi analisado anteriormente, quando
da promulgação da nova lei do saneamento.

Como seu colega da Copasa durante vários anos, gostaria de dizer
que não existe nenhum tipo de suspeição. Ao contrário. Tenho tido a
honra e o privilégio de ver como a Copasa é respeitada pelos meus
colegas Deputados. Tivemos aqui hoje vários depoimentos e vimos
que essa empresa luta com toda a dificuldade e mostra sua
competência para solucionar esses problemas. Uma empresa que
alcança um sucesso tão grande precisa dar uma reestruturada
complexa, por envolver 92 Municípios de pequeno, médio e grande
portes.

São essas as nossas palavras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Elias Haddad Filho - Estou acostumado a chamar o meu

companheiro Deputado Fábio Avelar de Fabinho, lá, na Copasa, onde
foi meu Diretor por duas vezes. Pelo fato de gostar muito da Copasa e
também ser empregado da empresa, pelo fato de ter construído minha
carreira profissional nessa empresa é que a defendo cada vez mais,
com unhas e dentes, até por crer que o caminho proposto para o
saneamento na região dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São
Mateus seja o melhor. Portanto, faço essa defesa tendo em vista o
fato de eu ser funcionário da Copasa e esperar aposentar-me ali.

Com certeza, Fábio, a questão da legalidade foi exaustivamente
verificada. Na realidade, quando a Assembléia autorizar a criação da
subsidiária, isso não significa que no dia seguinte ela passará a existir.
Ou, a partir do instante em que começar a existir, não significa que
começará a operar os sistemas. Existe um processo que será
totalmente construído dentro da legalidade. Tudo foi estudado para
que o consórcio seja criado, os contratos sejam feitos, as Câmaras
Municipais e os Prefeitos os aprovem. Enfim, nada será feito de
maneira ilegal. Isso está claro e foi estudado. Talvez este aspecto seja
aquele em que gastamos mais tempo para estudar: o modelo
institucional que se pretende implantar.

Portanto, Fábio, quando citei a expressão “o bem”, não foi para falar
que todos estão suspeitando do mal, mas o fiz em virtude de alguns
termos que V. Exa. utilizou. Fiz questão de anotar dois: “grave” e
“tenebroso”. Fico preocupado com essas palavras porque parece que,
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ao se propor uma reestruturação, uma subsidiária, um projeto desse
tipo, existe alguma coisa por trás, quando não existe. Foi por isso que
falei da suspeição para o bem. Acreditem naquilo que está escrito.
Nada será feito para prejudicar ninguém.

Conforme o Substitutivo nº 3 que será votado, existe um
compromisso, e faz parte do estudo, de que em todos os entornos -
cerca de 649 empregados da Copasa, não sei se esse número
mudou, faz parte do levantamento feito no final do ano passado - a
subsidiária contrataria a Copasa para continuar prestando serviços
nas localidades, com os mesmos salários. Eles continuariam sendo
funcionários da Copasa, teriam direito ao mesmos aumentos, mas o
seu plano de cargos e salários seria diferente, assim como o jeito de
trabalhar e as atividades. Sabemos que na Copasa quem trabalha
com água não trabalha com esgoto, aqui, na região metropolitana,
sendo que, no projeto, a pessoa terá de trabalhar com ambos.

Quer dizer, pretendemos aperfeiçoar determinadas coisas.
Enxergamos que há algo que possamos melhorar para otimizar os
custos e atender da maneira como pretendemos. Isso tudo está
escrito no projeto, e todos dele terão conhecimento.

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os
agradecimentos pela honrosa presença.

RELATÓRIO DO EVENTO REALIZADO NO TEATRO DA
ASSEMBLÉIA, DESTINADO À REALIZAÇÃO DO CICLO DE

DEBATES “AS NOVAS DIRETRIZES DO SANEAMENTO BÁSICO”,
EM 7/3/2007

Presidência do Deputado Wander Borges
Comparecimento

- Compareceram os Deputados e a Deputada:
Almir Paraca - Carlin Moura - Domingos Sávio - Elisa Costa - Luiz

Tadeu Leite - Paulo Guedes.
Composição da Mesa

- Foram convidados a compor a mesa dos trabalhos os Exmos. Srs.
Deputado Fábio Avelar, especialista em saneamento no Estado de
Minas Gerais; Cláudio Dotti, Chefe do Departamento de Negócios da
Copasa; Gabriel Lara Rodrigues, Assessor da Secretaria de
Planejamento de Gestão - Seplag -; Bernardino Gervásio Araújo,
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Gerente Executivo do Distrito de Irrigação do Projeto Jaíba; César
Augusto Bellini, representando os produtores do Jaíba; Eduardo César
Rebelo, Presidente da Associação dos Irrigantes do Jaíba; Affonso
Damásio Soares, Superintendente Técnico da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - Faemg -; Eduardo
Arantes do Nascimento, representando o Sr. Vilson da Silva.

Destinação do Ciclo de Debates
- A seguir, o Sr. Presidente informou aos presentes que o evento se

destina à realização do Ciclo de Debates “As novas diretrizes do
saneamento básico” com o painel “Criação da empresa subsidiária da
Copasa para o Projeto Jaíba”.

Palavras do Sr. Cláudio Dotti
Bom-dia. É um prazer estar na Assembléia Legislativa participando

deste ciclo de debates e podendo discutir dois projetos de grande
relevância para o Estado de Minas Gerais. O tema de hoje nos
permite falar sobre a criação da subsidiária da Copasa, para atuação
em perímetros irrigados e, especialmente, sobre a Etapa II do projeto
de irrigação do Jaíba. A intenção do governo é que a Copasa, por
meio de sua subsidiária, seja um novo agente, uma opção para fazer
a operação nos perímetros irrigados. É evidente que toda a área de
irrigação requer uma profissionalização significativa. Os investimentos
na infra-estrutura são elevadíssimos, e o investimento dos produtores
é maior ainda. Então, há que se buscar segurança para esse produtor.
Ao longo dos seus anos de existência, a base da atuação da Copasa,
no geral e no perímetro irrigado, é hidráulica. Essa é sua atuação
principal, e sua competência nesse aspecto é grande. Temos,
portanto, a segurança de que podemos prestar esse serviço a baixo
custo, garantindo excelência de qualidade e de gestão a esses
projetos. É uma engenharia mesmo.

Entre os custos inerentes à produção de água, a energia elétrica é
um componente significativo. A necessidade de se ter uma sintonia
fina com o produtor, com as atividades, com sua necessidade de água
em cada momento específico faz com que a Copasa propicie uma
gestão que, obviamente, reduz os custos operacionais. Num primeiro
momento, a Copasa foi solicitada pelo governo do Estado para prestar
serviço de operação preliminar ao projeto de irrigação Etapa II - Jaíba
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no convênio, com a participação também da Seplag, da Secretaria de
Agricultura e da Ruralminas. Entramos nessa operação com o objetivo
de dar garantia operacional aos produtores e de promover uma gestão
que lhe assegurasse viabilidade hoje e daqui a 50 anos.

Farei uma rápida explanação por multimídia para mostrar alguns
pontos de atuação da Copasa. Por enquanto, estamos trabalhando
como Copasa, mas pretendemos, a partir da criação da subsidiária,
trabalhar a partir dela.

Fiz essa apresentação, há pouco tempo, para a diretoria da Copasa.
Fala-se muito no Projeto Jaíba, mas poucas pessoas conhecem sua
grandiosidade. Eu mesmo apenas agora tive contato direto com o
projeto e posso dizer que só quem vai à região pode ver como é
grandioso e como é premente envidarmos esforços para torná-lo
viável. O projeto promete um desenvolvimento regional intenso.

Veremos, de início, alguns dados gerais de países com áreas
irrigadas. A China se destaca com 80 milhões de áreas irrigadas, das
quais 48% são áreas irrigadas sobre área cultivada. No Brasil, a área
é relativamente pequena, e somente 4% dela é irrigável.

O Projeto Jaíba está situado no extremo Norte do Estado de Minas
Gerais. Sua fonte hídrica principal é o Rio São Francisco. Existe uma
vazão outorgada de 80m3/s. Para termos uma idéia dessa dimensão,
toda a produção de água da Copasa para abastecimento público em
todo o Estado de Minas Gerais é de 27m3/s. O Projeto Jaíba, sozinho,
consome 80m3/s. Há uma área total irrigável de 67.000ha, uma
reserva ambiental de 91.566ha e uma reserva legal de 18.666ha.
Esses dados mostram a dimensão do projeto.

Aqui estão as quatro etapas do projeto, que foi concebido em linha.
Temos o Jaíba I, o II, o III e o IV. O Jaíba I foi empreendido pelo
governo federal, por intermédio da Codevasf. Está representado pela
área amarela. O Jaíba II é a área rosa. A implementação do Jaíba II
está sendo feita agora pela Copasa. As áreas III e IV estão em fase de
negociação para a complementação do projeto. Há características
importantes que demonstram que a região é viável para esse tipo de
atividade. A fonte hídrica é o insumo principal, pois temos água em
abundância. A temperatura média anual é de 24°C. Há  uma
precipitação de 787mm, que não é pequena, mas está concentrada
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num determinado período do ano. É um relevo predominantemente
plano, que favorece a agricultura.

Esta é uma foto aérea do Projeto Jaíba, o maior projeto de irrigação
da América Latina. A parte azul representa o Rio São Francisco. O
Projeto Jaíba I está à esquerda, onde estava a área amarela. A etapa
Jaíba II é representada por aquela área branca.

Essa é a área do Jaíba II. Essas unidades estão sob a
responsabilidade da Copasa. Compramos água da Codevasf por
intermédio do Distrito de Irrigação do Jaíba - DIJ - e operamos e
distribuímos em todo o perímetro da etapa II.

Esta é uma foto aérea da etapa I. É um terreno plano, muito
favorável à agricultura. É uma foto bonita, que mostrei às pessoas que
trabalham na Copasa, porque não conhecem a grandiosidade do
projeto.

A primeira etapa do Jaíba tem 1.816 lotes de 5ha para colonos e
325 lotes de 20ha a 50ha para produtores. Na etapa II, são 684 lotes
com 10ha até 90ha, que foram adquiridos por 120 empresas no leilão.
Trabalhamos num universo muito menor de produtores.

Esta é uma foto sobre o que é um projeto de irrigação. É a foto de
um pivô. Mostra uma cultura de cana e o processo de irrigação.

Esta foto mostra uma área recém-cultivada, com uma distribuição
feita por meio de um pivô central. As principais culturas existentes no
Projeto Jaíba, notadamente na etapa I, são banana, limão, manga,
tangerina, uva, maracujá, mamão, melancia, abacaxi, pinha, atemóia e
o pepino industrial. Nas novas culturas de implantação da etapa II há
algumas áreas de plantação de banana, cana, café e pinhão-manso,
muito ligado ao foco da cana, que está em expansão.

Esse é um trabalho feito depois da cultura. O produto que sai do
Projeto Jaíba tem essa qualidade. Esse é um processo de cultivo da
banana, depois da colheita. Há um sistema para danificar a fruta o
mínimo possível, até chegar às embalagens finais e ser transportada
para o mercado. Essa é uma plantação de banana muito bonita.

O órgão responsável pela ação da etapa I é o DIJ. O Bernardino
certamente fará alguns comentários sobre a operação.

A base do setor é a hidráulica, mas existem algumas peculiaridades.
A estruturação é formada por um Gerente, uma coordenação
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administrativa com serviços administrativos de pessoal, de material e
comercial. A parte mais importante é uma coordenação técnica, que
realizará operações, manutenções elétricas e operação das estações
de tratamento de água. Existem dois núcleos habitacionais que estão
sendo ocupados agora e terão água tratada, fornecida pela Copasa. A
manutenção das reservas legais é um assunto de suma importância
para um projeto dessa natureza. As questões ambientais são sempre
focos de problemas, e pretendemos tratá-las com todo cuidado. Há a
fiscalização das obras em andamento na unidade e a manutenção e a
conservação de vias e das redes urbanas dos núcleos.

Esse tópico verde não representa uma atividade feita pela Copasa
nem pela subsidiária, ainda. A negociação, principalmente com os
produtores da etapa II, poderá encaminhar-nos para uma estrutura de
apoio tecnológico e comercial. Essa idéia certamente será
implementada juntamente com os produtores da etapa II. O DIJ realiza
essa atividade para o Projeto Jaíba I.

Esse é o escritório em que a Copasa se instalou. É uma construção
recente do projeto. Nosso escritório fica localizado em um dos núcleos
de serviço do Projeto Jaíba.

Essa é uma vista geral do ponto de captação. É uma obra
grandiosa. Há uma estação elevatória com capacidade para recalcar
80m3/s. Como o projeto é feito em linha, toda a água produzida para o
sistema passa por essa estação de bombeamento.

Esses são alguns detalhes da área de operação da Copasa. Esse é
o canal que está na divisa entre o final da etapa I e a etapa II do
projeto. Vejam o tamanho do canal de adução de água à elevatória
que chamamos de B3, que recalca água para o setor a jusante e
certamente para o Jaíba III e IV, quando estiverem em operação.

Esta é uma foto específica. A obra foi construída pela Ruralminas.
Tem uma capacidade de vazão muito grande, e o desnível de
recalque é muito pequeno. São 5m a 6m de desnível de recalque. É
uma unidade muito importante.

Esta foto mostra o tamanho dos equipamentos. Ali, um dos
engenheiros da Copasa que cuida da parte eletromecânica. Esse
equipamento é o motor de uma das bombas. Vejam o gigantismo e o
tipo de equipamentos em que temos que fazer manutenção, porque
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tem de durar durante todo o projeto.
Esta é uma foto da elevatória, que recalca a água. O canal

prossegue para a etapa a jusante, que atenderá ao restante da etapa
II e às etapas III e IV, que ainda não estão implementadas.

Esse é um detalhe do canal. Esta foto mostra um cuidado ambiental.
Existe uma reserva que precisa ser interligada. Ali há uma travessia
aérea para os macacos passarem de uma área para a outra. Há uma
travessia subterrânea também. É uma preocupação ambiental do
projeto.

Aqui vemos, ao fundo, mais uma elevatória. À esquerda, vemos uma
derivação. Temos o canal principal, secundário, terciário e
quaternário. Ali certamente é uma derivação para um canal menor que
atenderá a alguns lotes. Observem como a região é plana. Essa é
uma das estações de recalque. São as menores. Vejam que há seis
conjuntos elevatórios que precisam de manutenção constante. Hoje
eles não estão operando a plena carga. É preciso promover um
rodízio para garantir a operação, para utilizar os equipamentos de
forma ordenada para que estejam prontos quando for necessário. Este
é um detalhe de um dos canais secundários. Na área esquerda,
vemos uma área gigantesca sendo preparada para o cultivo. Esta foto
não está muito boa, mas é uma transição de uma estrada de serviço.

Essa é a derivação de um canal. Temos o canal secundário e um
canal que vai para outra área, com um diâmetro menor. Esse é um
equipamento que parece simples, mas requer manutenção constante
porque é um mecanismo que regula a vazão do sistema. Parece ser
um equipamento rústico, mas é muito complexo. Quando esse
equipamento funciona mal, perdemos água e energia, e o custo de
operação torna-se muito caro.

Na etapa II temos 180km de canais que foram implantados há cinco
anos. Eles sofreram alguns problemas operacionais em razão do
tempo desde que foram construídos e até o início da implantação do
sistema. O solo é expansivo, e tivemos vários problemas
operacionais. Mostrarei alguns problemas e as providências
necessárias. Falaremos sobre a segurança do sistema. Esse é um
problema que pode acontecer principalmente no início da operação do
sistema. À medida que o sistema consolida-se, esse tipo de problema
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aparece com menos freqüência, mas pode aparecer. A solução a ser
dada tem que ser imediata. Se o produtor está a jusante, se lançou
uma semente ou se está num processo que precisa da água, temos
de dar uma solução emergencial para esse tipo de problema. E aí é
que a Copasa entra. Temos todas as condições para solucionar
problemas dessa natureza.

Essa é uma vista do mesmo problema. Vejam o tamanho da cratera
que se formou. Essa é a solução. O problema ocorreu no final de
semana e, no dia seguinte, já tomamos providências para resolvê-lo.
Essa é uma atuação. Aqui mostra-se o serviço na fase de aterro. Para
garantirmos o mínimo de água a jusante, tivemos de construir um “by
pass” para que o produtor que ficou a jusante não ficasse sem água
em nenhum momento. O produtor não teve toda a água que queria,
mas teve pelo menos a quantidade necessária para esperar que a
reforma fosse feita. Esse é o serviço em fase final: recuperamos o
canal de concreto. Vejam que, apesar da obra, o canal está cheio no
fundo. Tivemos de fazer uma obra alternativa, um “by pass”.
Garantimos água ao trecho a jusante enquanto trabalhávamos nesse
setor. Esse trecho é reincidente. A opção de engenharia foi fazer um
canal revestido e armado nesse ponto específico. Estes são alguns
detalhes da malha de armação. Esse é um outro tipo de problema que
acontece nesses canais. Se houver uma infiltração, o solo ficará em
desnível, ocasionando trinca. Se não consertamos essa trinca a
tempo, a conseqüência será a erosão. Esse é um trabalho constante
para acompanhar os canais. Quando percebemos o início de um
vazamento, a intervenção tem de ser imediata, senão a conseqüência
será pior. Essa foi uma outra erosão no canal principal que vai até a
elevatória III. Quando o vazamento não é detectado no início, vejam o
tamanho do problema causado. Esse trabalho foi feito pela
Ruralminas, na época da operação preliminar. Essa é uma das
atividades que apoiamos. Esse projeto desperta o interesse de
investidores do mundo inteiro, e algumas vezes recebemos visitas. Os
representantes de um banco japonês visitaram nosso projeto. Este é
um detalhe final. Uma das preocupações da Copasa é com o
treinamento de pessoal. Nosso engenheiro está fazendo o
treinamento de operadores. Esta é uma descrição das atividades de
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rotina. Nossa preocupação é a gestão de pessoal e tecnológica.
Há possibilidade de atuarmos também na área que poderá causar

problemas, ou seja, o tratamento de resíduos sólidos. Temos vários
subprodutos que necessitarão de muitos cuidados. É uma
possibilidade de a Copasa atuar.

Era o que gostaria de dizer. Apesar de simples, esta apresentação
mostra a grandeza desse projeto. Sinto-me muito gratificado pela
oportunidade de participar da construção de um projeto dessa
magnitude. Estou à disposição dos senhores para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários durante os debates.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Gabriel Lara Rodrigues
Bom-dia a todos. Iniciarei minha exposição sobre o Projeto Jaíba,

sobre essa idéia da subsidiária da Copasa. Também farei uso da tela.
É um grande prazer falarmos sobre o Jaíba. Peço desculpas por
abordar esse tema para uma platéia que às vezes conhece melhor o
projeto, porque está lá todos os dias. Tentarei mostrar a visão do
governo não sobre o que foi feito, mas sobre as nossas idéias daqui
para a frente.

Esse mapa da localização do projeto já foi mostrado, mas gostaria
de ressaltar a atenção que o governo tem dispensado ao Norte de
Minas. O projeto é um catalisador de desenvolvimento para essa
região. Costumamos dizer que o Projeto Jaíba está muito longe. Não.
A Capital é que fica longe dele, principalmente sob o ponto de vista de
quem está lá. Por tratar-se de irrigação de frutas, de cana, as pessoas
não têm idéia do desenvolvimento que o projeto proporcionou, como
construção de estradas, crescimento populacional, crescimento do
PIB, construção de escolas, água tratada. Talvez, com a Copasa,
possamos fazer também o tratamento de resíduos sólidos. Há um
desenvolvimento social que caminha com o projeto de irrigação. Não
podem ser separados. Essa é a visão do governo do Estado sobre o
Projeto Jaíba. Se fosse simplesmente um projeto para irrigar e trazer
mais frutas para o mercado, não poderíamos considerá-lo como
estruturador, porque um projeto estruturador precisa ter a capacidade
de catalisar desenvolvimento social em todas as áreas.

Os objetivos gerais do projeto são: desenvolvimento econômico
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regional com ênfase no agronegócio; redução das igualdades
regionais; fixação de mão-de-obra e redução do fluxo migratório
existente na região. A Estação de Bombeamento 3 - EB3 - tem
capacidade de 45m3/s, dos quais 15m3/s já podem ser demandados.

Este mapa também já foi mostrado. Uma das nossas maiores
preocupações advém de sua análise. À esquerda da área amarela
está o Projeto Jaíba I, fase que retira a água do rio. Isso significa que
as demais fases dependem da etapa I para terem água, insumo
básico desse projeto. Essa dependência de água está intimamente
ligada à sustentabilidade do projeto. Dependemos do bom
funcionamento da etapa I para que a etapa II consiga dar segurança
aos investidores. Enquanto a etapa I depende do bom trabalho dos
pequenos irrigantes, a etapa II precisa de investimentos, que
dependem das garantias oferecidas. As nossas garantias serão dadas
por meio de um trabalho de qualidade da Copasa, do apoio à etapa I -
articulação com o governo federal e com a Codevasf -, para que a
água chegue à etapa II e, futuramente, às etapas III e IV.

Esta é uma visão geral da etapa I do projeto. Peço desculpas aos
responsáveis por essa etapa se estiver faltando alguma coisa, mas
tentamos dar uma visão geral das responsabilidades. Inicialmente, a
Codevasf era responsável pela comercialização e distribuição da
água. Como sabemos, repassou essas atribuições ao DIJ. A Codevasf
também faz a distribuição das glebas empresariais, que existem na
etapa I, e a obtenção de licença ambiental. A Ruralminas, que é uma
fundação pública do governo estadual, faz a obtenção de titulação de
parte das terras. O DIJ faz a reestruturação das atividades
econômicas dos pequenos irrigantes, além da comercialização do
insumo água.

Na etapa II também existem vários atores. Chamo a atenção dos
senhores para o nome “Copasa”, que está logo abaixo do nome
“Ruralminas”. Algumas pessoas que não estão próximas do projeto
podem não compreender por que a Copasa já está ali, embora
estejamos discutindo sua subsidiária. Atualmente essa empresa é
uma contratada da Ruralminas para prestar os serviços de operação e
manutenção. As pessoas que estão lá sabem disso, mas talvez outras
não entendam dessa forma. A situação da Copasa, com a subsidiária,
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irá mudar em razão da garantia da perenidade do serviço prestado por
ela. Hoje a qualidade Copasa está sendo iniciada no projeto, com
alguns problemas contratuais porque ela não é a concessionária do
serviço, mas está lá dessa forma.

Aqui iniciaremos a discussão sobre a sustentabilidade, que é tão
importante. O projeto foi concebido pelos governos federal e estadual.
A nossa preocupação com a sustentabilidade advém do fato de que
se trata de um projeto nosso, de um projeto criado pelo governo do
Estado. Não o tratamos como uma obra que, após ser entregue, ficará
abandonada. Não é uma rodovia que poderá ficar esburacada
obrigando os veículos a trafegar pelos lados. Temos a obrigação de
entregar essa obra, mas com a preocupação de que permaneça no
tempo e seja capaz de levar desenvolvimento à região. Essa obra não
pode ser abandonada, precisa ter acompanhamento do governo.
Esperamos que, em longo prazo, a própria sociedade consiga dar
prosseguimento a esse projeto. O governo não deve tê-lo como uma
atividade econômica constante, mas precisa ajudar a população a
fazer com que seus projetos caminhem com suas próprias pernas.

Outro aspecto da sustentabilidade é a discussão sobre a
emancipação dos perímetros públicos. A Lei nº 662, lei federal sobre
irrigação, estabelece que os perímetros públicos devem ser irrigados,
mas estabelece alguns critérios para que isso ocorra. Um deles,
existente na lei atual, é que 2/3 da terra estejam ocupados. Conforme
outro critério, o projeto deve mostrar que tem condições sociais e
econômicas. Essa análise é feita por quem está detendo o serviço, no
caso o governo, a fim de verificar se o perímetro tem ou não
condições de ser emancipado.

A nova lei sobre irrigação, que está no Congresso Nacional, coloca
os mesmos critérios, mas determina que esse período não pode ser
superior a 10 anos. O Estado, após completar a obra, terá um espaço
máximo de 10 anos para fazer com que o projeto seja sustentável.
Após esse prazo, deverá ser entregue aos irrigantes, que podem
optar, caso haja subsidiária da Copasa, pela continuação dessa
empresa como detentora do serviço. Essa lei ainda não foi aprovada.
Conforme a lei antiga, que está em vigor, 2/3 da terra precisam estar
ocupados, e o projeto deve mostrar que tem condições para sustentar-
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se. A preocupação com a sustentabilidade advém da relação do
governo do Estado com o banco japonês, que, como todos sabem, foi
responsável pelo financiamento do projeto. Essa parceria faz com que
o Estado tenha a obrigação moral de avaliar o projeto conforme
critérios de relevância, eficácia, eficiência, impacto e sustentabilidade.
O banco japonês tem essa preocupação. Creio que deveríamos copiá-
lo e respeitá-lo, porque os recursos que vieram para o Estado de
Minas Gerais advindos desse banco foram originados de impostos
pagos pelos japoneses ao governo japonês. O capital japonês advém
desse banco específico, mas foi originado do pagamento de impostos.
Por isso, o banco tem a preocupação de prestar contas ao povo
japonês sobre os recursos públicos que investiram em terras não
japonesas. Da mesma forma, o nosso Estado precisa prestar contas
desse investimento à sociedade. Os critérios de relevância, eficácia,
eficiência e impacto podem ser observados com mais tranqüilidade
durante o passar do tempo. A sustentabilidade, algo mais difícil de ser
observado, é a nossa principal preocupação nesse estágio do projeto.

A nossa final preocupação com a sustentabilidade advém da idéia
de que o Projeto Jaíba deve ser pensado como um todo. Desde o
início da última gestão do atual governo, começamos a ver o Jaíba
como um só projeto: não devemos ficar falando sempre sobre as
etapas I e II. Fazemos referências a essas etapas para fins didáticos,
com o objetivo de separar algumas responsabilidades. Sabemos que
o Jaíba, para quem está lá trabalhando, é apenas uma coisa.
Devemos ter em mente que a água precisa passar pela etapa I para
chegar à etapa II.

Desde o início da gestão passada, começamos a fazer reuniões
mensais com representantes da etapa I, com a presença do pessoal
do DIJ e da Codevasf. A Emater sempre prestou assistência técnica
aos pequenos irrigantes. Parece-me que, apenas no ano passado,
visitou mais de mil irrigantes da etapa I.

Na busca da sustentabilidade, destacam-se, ainda, as pesquisas da
Epamig, também de grande aplicabilidade na Etapa I; a atenção ao
meio ambiente, que não se restringe à Etapa II; o crédito por via do
BDMG; a água potável, nas mini-ETAs, que foram construídas a partir
de acordo entre a Codevasf e a Ruralminas; e a vigilância sanitária,
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animal e vegetal, para todo o projeto, pois não há como fazer a
vigilância de uma etapa apenas. Ainda pensando na sustentabilidade,
temos de considerar também o custo da infra-estrutura.
Economicamente, a Etapa I, sozinha, não teria sustentabilidade,
porque tem em si infra-estrutura para uma vazão de 80m3/s, e, para
que dê conta de quatro etapas, isso tem um custo de manutenção, de
operação e de depreciação, que é gigante. Sabemos que, se o projeto
não for considerado como um todo, nunca vamos atingir a
sustentabilidade; os custos das Etapas I e II têm de ser divididos entre
si e, futuramente, com as Etapas III e IV, para que não se onere
demais uma das etapas, em detrimento das outras. Por isso, sempre
nos preocupamos em ter uma visão geral do projeto.

A preocupação com a qualidade na operação e manutenção deve-
se, em primeiro lugar, a um problema já mencionado pelo Cláudio: é
preciso conservar o investimento público. Temos de respeitar o
recurso que não é nosso, mas do público; um recurso em que há
interesse público. Na Etapa II, foram aplicados R$174.000.000,00, e
temos de fazer com que isso se conserve; não podemos deixar que se
perca.

Ainda sobre a importância da qualidade na operação e manutenção,
é preciso dar segurança ao irrigante, garantindo o investimento
privado; sem segurança, o irrigante não vai investir em semente ou
em qualquer insumo para a Etapa II. Só fará isso com a garantia de
que sempre terá água.

Outra importância da qualidade na operação e manutenção é a
redução dos custos operacionais, para que consigamos entrar no
mercado com preços competitivos.

A pergunta que se faz agora é “por que a Copasa?”. Apesar do
edital da venda de terras estabelecer que a Ruralminas deveria fazer
esse serviço, ele mesmo deixa uma abertura ao dizer “a Ruralminas
ou a quem essa delegar”. Sabemos que há formas de delegações de
competências legais ou contratuais. Considerando-se a abertura dada
pela frase “a quem essa delegar”, surgiu a idéia da Copasa. Por que
não a Ruralminas? Entendíamos que a Ruralminas era uma empresa
de grande capacidade de construção, capacidade de obras, que até
conseguiria fazer a operação e a manutenção, mas com alguma
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dificuldade, talvez da forma mais simples possível - teria ainda muito
chão para andar até entender de água como a Copasa. Então, para
dar segurança ao projeto, para levar a ele “know-how” e tecnologia,
lembrou-se imediatamente da Copasa, que tem grande conhecimento
em água, sem desconsiderar que, apesar de a base hidráulica ser a
mesma, há algumas diferenças operacionais. Ainda assim,
entendemos que a Copasa é a mais capacitada no Estado para gerir
esse tipo de projeto, e com a qualidade que já conhecemos.

E, finalmente, por que uma subsidiária? Por que não a Copasa, com
seus próprios pés, como está hoje? Novamente porque, apesar de a
base hidráulica ser semelhante, acreditamos que ela difere
operacionalmente em alguns aspectos, com processos específicos e
categorias de profissionais diferentes. A subsidiária permitiria que a
Copasa conseguisse obter preços regionais, que não onerassem
novamente a produção. Não adianta colocarmos ali a Copasa como é
hoje, com os custos que ela tem, para vender uma banana ao dobro
do preço do mercado, porque isso inviabilizaria o projeto e mataria
todo o nosso trabalho de sustentabilidade. É uma bobagem acreditar
que isso pode acontecer e que, ainda assim, o produto será
competitivo, porque não será. Era só. Agradeço a todos a atenção.

Palavras do Sr. Bernardino Gervásio Araújo
- A seguir, o Sr. Bernardino Gervásio Araújo proferiu as seguintes

palavras:
Bom-dia a todos. Agradeço o convite à Assembléia e cumprimento

os membros da Mesa, na pessoa do seu Presidente, Deputado
Wander Borges, a quem parabenizo pela condução dos trabalhos;
todos os colegas da Faemg e da Fetaemg; o Eduardo; o César, que
representa os produtores da Etapa I; e o Dotti e o Gabriel,
parabenizando-os pela apresentação. Estou aqui como debatedor,
não como expositor - a Codevasf é que iria fazer a exposição da
Etapa I. Mas gostaria de tecer alguns comentários, mesmo sem o uso
de “slides”, apenas para dar matéria ao debate.

O Distrito de Irrigação do Jaíba - DIJ - é uma associação privada,
sem fins lucrativos, que congrega vários produtores; atualmente temos
1.859 cadastrados no Distrito. O DIJ tem um convênio com a
Codevasf, para administrar, operar e manter toda a infra-estrutura de
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uso comum da Etapa I. A responsabilidade da banda federal da Etapa
I é da Codevasf, que repassa isso para o Distrito administrar. Dentro
dessa gestão do perímetro, há outras empresas que também prestam
serviço e têm convênio com a Codevasf, como a Emater e a Epamig -
para administrarmos juntos a Etapa 1.

O DIJ tem uma missão: a de garantir o insumo água aos produtores,
na qualidade e quantidade certas. Também a de fazer gestão com
instituições governamentais e não governamentais em apoio à
produção. Isso porque o Distrito, além de ter o insumo água, tem
outras missões e negócios, como arrumar uma patrulha mecanizada
bem completa; além disso, temos a água urbana, nos núcleos da
Etapa I.

O que define a tarifa da Etapa I é o Conselho de Administração, em
assembléia geral. O Conselho de Administração é composto por
quatro representantes dos pequenos produtores e três representantes
dos empresários, com lotes de 20ha a 50ha. Nesse Conselho, a
Ruralminas e a Codevasf têm presença, com direito a voz e a veto.
Então, o Conselho representa os produtores, e ali são definidas a
tarifa de água e outras coisas pertinentes à administração do Distrito.

Eu sou apenas um gerente executivo. Abaixo de mim, temos hoje
uma turma de 69 colaboradores e os supervisores - um de operação e
manutenção de água, um de canais e estradas, um responsável pela
manutenção elétrica, um pela manutenção mecânica, um coordenador
técnico-administrativo, que está no Distrito desde sua fundação, em
1988, e um supervisor financeiro-administrativo. Essa é a composição
do DIJ. Temos um convênio com a Codevasf, para administrar, operar
e manter essa estrutura.

Dito isso, temos, na Etapa I, 531km de estrada que precisam de
manutenção, e 248km de canal, entre o canal principal, que o Dotti
mostrou, entre a EB1 e a EB2. Até chegar na divisa, onde captamos a
água do rio, são 19,2km de canal principal, com uma vazão de 80m3/s;
depois da EB2, são 75m3/s. Para que tenham uma idéia, na
transposição do São Francisco, são 26m3/s.

No perímetro da Etapa I, há ainda, para cada 300 famílias, 11
núcleos habitacionais. Temos como marco zero a parte de
Mocambinho, que é um núcleo habitacional, onde está a primeira
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estação de bombeamento. Atualmente, na Etapa I, moram 23 mil
pessoas; todas as crianças estão na escola. Hoje, a Etapa I produz
170t de alimento por dia; são mais de 70 produtos comercializados no
Ceasa. Nessa parte, falando de parcerias, quero aproveitar para
ressaltar o brilhante trabalho que a Emater tem feito com os
produtores, motivando-os a enfrentar o mercado, e com os jovens
filhos de produtores, com seu treinamento e capacitação, de que
participamos, para dar a sustentabilidade tão falada pelo Gabriel.

Além da parte de operação e manutenção de água, o Distrito tem
também a função de... O fato é que o produtor, nosso usuário, é um
sócio-cliente; ele é cliente porque o Distrito lhe fornece água, e é dono
porque o perímetro é administrado por uma associação de produtores.
Assim, a tendência de emancipação de perímetro, que foi falada aqui,
é real; estamos vivendo essa fase. Ou seja, isso vai sair do governo e
passar para a mão da associação de produtores, com vantagens, é
claro, de custos, e de redução de encargos e outros tributos.

Não vou falar da Etapa II, mas ela segue o mesmo raciocínio: daqui
a dois anos, os produtores da Etapa II deverão decidir qual empresa
poderia administrar essa etapa: se a Copasa, outro DIJ ou o mesmo
DIJ da Etapa I; isso é uma decisão dos produtores. Cabe-nos
apresentar o DIJ como o responsável pela operação e manutenção da
Etapa I.

O Jaíba é um projeto de desenvolvimento regional cujo impacto vai
abranger todo o Norte de Minas e o Sudoeste da Bahia. É um projeto
que tem a maior área de preservação ambiental do mundo, o que é
muito importante dizer, porque é um diferencial futuro para os
produtos agrícolas. Temos uma outorga garantida de 80m3/s até 2018,
e temos de fazer um trabalho conjunto para garantir essa outorga. A
parceria do Estado de Minas com o governo federal é muito
importante. O Governador Aécio colocou o Jaíba como um projeto
estruturador; à mesma época, o Ministro Ciro Gomes classificou o
Jaíba como o projeto de irrigação da Codevasf de menor custo-
benefício para ser revitalizado. Ou seja, estamos com a faca e o
queijo na mão. Basta trabalharmos juntos; temos de fazer parcerias,
mesmo. Neste momento, temos a Copasa como um grande usuário.
No ano passado, bombeamos 38%, que foram comprados pela Etapa
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2; 38%, pela C2, Etapa I; e 23% pelos pequenos produtores. O que
está acontecendo com os pequenos produtores, que estão somente
com 23%, é o que vamos discutir hoje, com a presença do seu
representantes e de outros membros do Conselho de Administração.

Quanto à água potável, não há no mundo água tratada em zona
rural - mas no Jaíba existe, na Etapa I. A cada oito lotes, há uma mini-
ETA, com água mineral - já foi classificada -, melhor do que da
Copasa. São 204 mini-ETAs. Ou seja, hoje os agricultores têm água
tratada. Isso não existe no mundo. Há alguns dias, visitou-nos um
Ministro da Angola, que levou essa idéia para seu país; ou seja, já
estamos exportando a idéia da água tratada. Isso começou a
acontecer em Mocambinho, à época do Ministro Ciro Gomes, que
entrou com recursos de R$2.000.000,00, assim como o governo do
Estado. Com esses recursos repassados, foram feitas as mini-ETAs, o
que foi um avanço importante.

Atualmente, exportamos limão para a Europa por meio de uma
associação, que faz parte da associação e do Distrito. Ou seja, o
Distrito é uma associação, e há outras associações com outras
finalidades, de produção e comercialização. Em Minas Gerais, há 14
propriedades certificadas pelo Eurep-GAP, uma certificação da
Europa. E no Jaíba 14 propriedades, as únicas em Minas Gerais,
receberam esse certificado. Ou seja, já temos uma certificação para
vender produtos para a Europa. Isso é um trabalho conjunto.
Devemos parabenizar a Faemg, que fez esse trabalho, e ressaltar as
grandes parcerias feitas também com o Sebrae e o Senar, que têm
atuado de forma contundente.

No Jaíba, a Etapa II tem também a tendência de ser um pólo
bioenergético. Vemos ali duas indústrias de álcool e biodiesel, e estão
indo mais indústrias de frutas, a Pronar Brasil e a Renner, maior
indústria de Santa Catarina, que chegou ali outro dia e já inaugurou
sua fábrica de conserva de pepino. Ou seja, a existência dessas
indústrias e essa relação de pareceria são muito importantes.

Nós fazemos parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural Sustentável do Jaíba, temos uma cadeira no Conselho Estadual
de Recursos Hídricos, participamos do Comitê da Bacia Hidrográfica
do São Francisco e da Abanorte.
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O DIJ, como administrador da Etapa I, preocupa-se com a baixa
taxa de ocupação dos lotes. Poderemos discutir essa questão
também, porque temos hoje 2.153 lotes na Etapa I e 325 na C2, que é
a área empresarial. Desses 1.828 lotes de pequeno, temos 1.529
cadastrados no distrito. Se analisarmos, veremos que 30% irrigam;
falta licitar ou terminar o assentamento dos pequenos produtores. E
há alguns lotes abandonados, sobre os quais há que se ter uma
definição.

Temos uma enorme estrutura. Para vocês terem uma idéia, a EB1
tem cinco equipamentos de 5m3/s e quatro de 10m3/s, e funciona um
de 5m3/s. Temos de realizar essa manutenção o ano inteiro, o que não
é barato. Então, tem de ter área irrigando, porque é um perímetro
público irrigado. A lei é clara, tem de estar irrigando. Temos hoje
5.000ha irrigando na Etapa I, e chegará a 6.000ha na Etapa II até o
final do ano.

Temos de pensar que o projeto tem quatro etapas. Não existe Etapa
I, II, III, IV. Ele foi concebido para o pequeno, o médio e o grande
produtor. Ainda há as Etapas III e IV, mais 22.000ha, não é Luiz?
Como ficarão os pequenos produtores da Etapa I para acompanhar ou
pelo menos estar junto desse desenvolvimento regional? Que ações
precisamos fazer?

A Copasa é um usuário importante, paga em dia. Temos um
convênio de R$960.000,00 com a Copasa, para um ano, e outro com
a Codevasf. Só no ano passado, foram repassados R$9.000.000,00
para o distrito, para modernização, operação e automação do
perímetro nesse processo de transferência de gestão. A equipe
técnica do distrito tem participado dessa modernização junto à
Codevasf, na implementação de projetos de monitoramento e controle
da estação de bombeamento, visando à ampliação do perímetro. Quer
dizer, a EB2 tem de estar pronta para as Etapas II, III e IV. Hoje ela
tem uma vazão de 28m3/s, mas foi projetada para 60m3/s, para
atender às Etapas III e IV.

Pela sua experiência, o DIJ tem uma estrutura consolidada de
operação e manutenção. Conta com um corpo técnico e administrativo
eficiente e experiente. As pessoas que visitam o projeto e a estação
de bombeamento ficam encantadas com a manutenção que o DIJ
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efetuou nesses 19 anos. As bombas funcionam a qualquer momento.
Já passamos por momentos difíceis, como o Dotti mencionou, com o
canal estourado; houve sinistros. Mas nada fez com que faltasse água
ou que houvesse a interrupção do seu fornecimento para os nossos
usuários tanto na Etapa I quanto na II.

Além desse corpo técnico, o DIJ tem instalações adequadas e
suficientes para atender à demanda de 11 estações de bombeamento
e dispõe de uma estrutura de uso comum. Tem oficinas
eletromecânicas equipadas, uma patrulha com duas patrol, pá
carregadeira e uma série de equipamentos suficientes para fazermos
a manutenção das estradas e canais da Etapa I e, quem sabe, prestar
algum serviço na Etapa II.

Não vim preparado para apresentar planilha, fiquei até com inveja do
Dotti, que mostrou uma planilha bonita. Também tenho uma, mas
estou aqui mais como debatedor. O DIJ está crescendo. Além de
associação, é uma empresa que, até hoje, tem dado conta do recado
em termos de operação e manutenção. Estou à disposição para
qualquer questionamento que se fizer necessário. Durante o debate,
eu e os produtores podemos complementar alguma coisa que eu tiver
esquecido de mencionar. Muito obrigado. A Fetaemg tem nos dado
um grande apoio, e o Eduardo está presente aqui. Seria na extratora
do biodiesel ou, quem sabe, uma cooperativa de crédito lá. Contamos
com as duas federações, porque há a área do pequeno e a do
empresário. Temos uma grande satisfação em realizar parcerias com
essas federações. Um grande abraço.

Palavras do Sr. César Augusto Bellini
- A seguir, o Sr. César Augusto Bellini proferiu as seguintes

palavras:
Bom-dia. Como representante da Etapa I do projeto, talvez a minha

função aqui não seja propriamente discutir a questão da Copasa.
Estamos vendo que a coisa está funcionando, e o representante da
Etapa II seria o mais indicado para discutir a situação da Copasa
dentro do projeto.

Meu questionamento principal seria em relação à integração do
projeto: Etapa I e Etapa II. O que está posto hoje? A Etapa II está
deslanchando, tem dinheiro e recursos. Chegaram grandes
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empresários, dotados de capacidade e condição para investir com
recursos próprios. Isso facilita muito o processo. E não estão
cometendo certos erros que foram cometidos na Etapa I, pois já
sabem das dificuldades. Na verdade, fomos cobaias no processo de
desenvolvimento inicial do projeto.

Hoje temos vários gargalos lá, que devem ser resolvidos para que
se possa produzir da forma que gostaríamos. O Bernardino disse
muito bem que, hoje, a Etapa II está do mesmo tamanho da I. E a
Etapa I existe há 20 anos. Há produtores assentados há mais de 20
anos lá. O que aconteceu nesse tempo? Em vez de o projeto
aumentar a sua produção, ele está diminuindo. A Etapa I está
encolhendo em critério de produção. Qual a razão? Surgiram vários
problemas. O pessoal não tinha um estudo sobre as culturas que
deveriam ser implantadas nessa etapa. Não havia uma pesquisa
como existe hoje. Aconteceu de se colocar uma cultura que seria para
oito ou 10 anos; e dois ou três anos depois, ela não mais existia ou
não dava o resultado econômico desejado. Nesse tempo, o produtor
foi acumulando frustrações e problemas que não foram resolvidos de
pronto. Foram se acumulando, e hoje a Etapa I do Projeto Jaíba tem
muitos problemas de difícil solução.

Precisamos reunir-nos - governo estadual, governo federal,
entidades e produtores - para resolver a questão. Hoje, o pequeno e o
médio produtor do projeto estão desestimulados, sem auto-estima,
sem crédito, não conseguem ser competitivos no mercado. Isso traz
uma frustração e até uma imagem ruim para o projeto. Precisamos
reverter essa situação.

Quero citar um exemplo. A questão do crédito é fundamental. A
Emater está lá hoje, mas a assistência técnica não funciona sem
crédito. Você pode oferecer toda tecnologia, a pessoa pode saber
plantar, mas ela precisa de dinheiro, senão não vai sair do lugar. O
principal fator no Jaíba, hoje, é crédito.

Outra coisa é que os equipamentos de irrigação foram comprados
há 20 anos, estão ultrapassados, são dispendiosos. O produtor atual
tem energia noturna. Como o seu equipamento de irrigação é
moderno, automatizado, funciona à noite. O pequeno produtor tem de
ir lá trocar o equipamento de irrigação durante o dia, ele não tem
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condição de irrigar no período noturno. Não vai ficar lá, a noite toda,
trocando cano; só se for doido. Temos de criar condições para baixar
esse custo, para ele ter a mesma condição de trabalho do grande
empresário. Isso tem de ser resolvido por meio do governo, não há
outra forma. O governo tem de analisar. Precisamos encontrar as
soluções, reformular as dívidas, para que ele tenha acesso a crédito e
seja competitivo no mercado. Tenho um exemplo. A energia elétrica,
com um transformador de 75kwa acima, é isenta de ICMS. O pequeno
produtor não tem isso, ele paga uma tarifa cheia. Isso é um
diferencial, ele já não é mais tão competitivo como o grande. É uma
questão que precisa ser resolvida.

Outro problema é a titulação das áreas. Há pessoas que estão lá há
vinte e poucos anos e não têm a escritura das terras. Como elas vão
ao banco propor um financiamento se não têm garantia? Banco
nenhum empresta dinheiro se o candidato não tiver uma garantia. É
mais um gargalo, uma dificuldade na produção. Outra coisa é que
estavam previstas casas nos assentamentos, e atualmente o Jaíba
tem um déficit de setecentas e poucas casas. Isso precisa ser
resolvido.

Estou citando questões que são importantes, porque o projeto tem
de trabalhar de uma forma homogênea. A Etapa II não pode
deslanchar, e a Etapa I ficar abandonada. Isso pode gerar um futuro
problema de integração. Pela estrutura de funcionamento do distrito,
que é o fornecedor de água, o conselho é formado só por pequenas e
médias produtoras. A Copasa fica na mão desse pessoal para
fornecimento de água. Precisamos equacionar essa questão, para o
pessoal se dedicar e ter a mesma condição de trabalhar, e não
complicar todo o projeto mais à frente. Tem de haver competitividade.

Não gostaria de me estender muito, queria mencionar basicamente
esses questionamentos. Temos de cancelar dívidas, precisamos de
recursos para trabalhar nas mesmas condições do pessoal da Etapa
II. E espero que o governo nos dê a mesma atenção. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Eduardo Arantes do Nascimento
- A seguir, o Sr. Eduardo Arantes do Nascimento proferiu as

seguintes palavras:
Bom-dia a todos. A Fetaemg achou esta oportunidade muito
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importante e até a encarou com tranqüilidade porque participamos,
juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Jaíba, e
especialmente com os pequenos irrigantes, desse processo desde
1980. Portanto, são muitos anos acumulando experiência e
aprendizado.

Trata-se de um projeto que iniciou sua implantação na década de
70, com os dados megalomaníacos que o próprio representante da
Copasa apresentou, que era para se retirarem 80m3/s do Rio São
Francisco, com irrigação de 1.000ha. Era um projeto com um
fortíssimo e gravíssimo impacto ambiental. Hoje, à medida que a
sociedade procura “imediatizar” essa questão do desenvolvimento
sustentável, é evidente que um projeto desse não tem mais espaço na
agenda das políticas públicas e na agenda dos próprios governos.
Mas sei que isso tem de ser corrigido e adequado.

De maneira nenhuma eu me engano com algumas apresentações
que assisto, porque sei que a realidade é difícil e exige esforços e
parcerias. Penso que nessa discussão é preciso clareza. Hoje, estão
em implantação duas etapas: Etapa I e Etapa II. A Etapa I é a única
com previsão de pequenos irrigantes, cujo empreendedor é a União,
por intermédio da Codevasf. A Etapa II, que está em implantação, é
dirigida a empresários, e o empreendedor é o governo do Estado por
intermédio da Seplag. Essa é a primeira questão que precisa ficar
clara. Temos de ver o projeto como um todo, sabendo que existem
demandas que dizem respeito ao setor empresarial e outras que se
dirigem a pequenos irrigantes.

Um outro dado importante para se registrar é que, mesmo tendo
sido iniciado na década de 70, o Projeto Jaíba ainda está em processo
de licenciamento ambiental. E, por uma incrível coincidência, a
reunião do licenciamento em que o empreendedor, a Codevasf, requer
a licença de operação corretiva da Etapa I será na próxima sexta-feira,
e eu sou relator porque pedi vistas ao processo. Vou até tomar a
liberdade de passar a esta Comissão o relatório que apresentarei.

Quero destacar algumas questões que estou encaminhando em
nome da Fetaemg para liberação do licenciamento ambiental, por
exemplo, especificamente em relação à Etapa I. O déficit habitacional
de 900 casas tem de ser resolvido por quem entende, caso contrário
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não se pode conceder o licenciamento. Então, mesmo sem lâmina, eu
preciso registrar que a Etapa I, com 1.400 irrigantes, tem um déficit
habitacional de construção ou de reforma estimado em 900 casas.
Felizmente, conseguimos que o agente financeiro disponibilize
recurso, mas a pendência continua no depósito da caução para decidir
se é governo do Estado ou governo federal.

Uma outra questão diz respeito a apresentar estudos relativos ao
aterros sanitários como Mocambinho, Frente I e III e NHI. Precisamos
lembrar que, se estamos discutindo o Jaíba, temos de discutir as
Etapas I e II, e não somente a questão da água. Esse é um direito de
todos e existe um passivo seriíssimo.

Reafirmo o que o Dr. Bernardino, gerente do Distrito, falou: o Distrito
é uma entidade de direito privado e é administrado por um conselho
em que os pequenos irrigantes são maioria. São quatro pequenos
irrigantes, dois médios e três pequenos. Existem alguns resquícios da
ditadura porque esse modelo é da Codevasf. Nesse caso, a Codevasf
e a Ruralminas participam e têm direito a veto. Então, com um voto
eles são maioria. Mas isso será transformado com a luta.

As lâminas apresentadas não dão visibilidade. A Emater está lá pela
luta dos trabalhadores, por decisão do licenciamento ambiental e está
contratada pela Codevasf por oito anos. Foi o licenciamento ambiental
que levou a assistência técnica. E temos a outra questão que o
companheiro irrigante apresentou, que é condicionante também. O
modelo de irrigação da Etapa I é obsoleto. A nossa estimativa é de
que seriam necessários R$14.000.000,00 para os pequenos irrigantes
poderem mudar o modelo de irrigação de tal maneira a irrigar à noite e
terem as vantagens da tarifa. Estamos deixando claro que a Etapa I
não é uma questão no âmbito de uma política pública. Ela tem de ter
apoio do governo federal, do Estado e do Município. E o Distrito, entre
suas atribuições, trata da questão da água para irrigação. A nossa
posição é muito clara nesse sentido. Entendemos que isso deve ser
mantido como está. Não cabe colocá-la à Copasa ou às suas
subsidiárias. Evidentemente, num determinado momento do processo,
quando o Conselho de Administração dos Irrigantes assumir o
controle, caberá a eles definir, mas no momento o que nos preocupa é
a possibilidade de elevação de tarifa. É preciso ficar claro que, numa



424

composição de custos do Projeto Jaíba, pesa a questão da energia
elétrica, a questão da água, a questão da facilidade de crédito, a
questão de apoio agrícola, a questão de assistência técnica. Já
dissemos que sexta-feira haverá a reunião para analisar a
possibilidade de licença de operação corretiva para a Etapa I. Espero
que os responsáveis, por darem as condicionantes colocadas para o
licenciamento ambiental assim o façam, porque o processo vem
arrastando-se há muitos anos.

Concluindo, não podemos perder de vista que é necessário discutir
essa questão vinculada à questão do Projeto Jaíba. Mas existe a
discussão, motivo central desse ciclo de debates, que é a questão da
subsidiária. E aí queremos reafirmar a necessidade da manutenção do
caráter público, a necessidade da universalização, a necessidade do
entendimento do saneamento como um todo, como um conjunto de
atividades, e não apenas o fator água. Essa é a primeira coisa. Não se
trata, como foi aventado ontem, à tarde, de uma questão de suspeição
negativista. A discussão não pode ser colocada nesse patamar,
porque seria ingenuidade. Precisamos ser convencidos de que, para a
universalização, é necessário uma subsidária. Essa é a discussão.
Entendemos que o conceito de universalização não aceita ser
submetido a uma geografia. Então, não tem muito sentido discutir.
Entendemos que a universalização no saneamento básico não pode
ser submetida a esses critérios. Nesse sentido, concordamos com a
proposição apresentada, ontem, pelo Deputado Fábio Avelar, sobre a
retirada do regime de urgência, da ampliação da discussão com
cronograma de discussões e esclarecimentos. Sugerimos que essa
Comissão marque uma audiência no Jaíba.

Deixamos claro que a luta dos pequenos irrigantes tem visibilidade
nesse processo, e essa visibilidade tem de ser reconhecida. Eles têm
dificuldade em vir até aqui, porque fica caro, mas há o interesse.

Queremos também registrar que o Distrito tem cumprido bem sua
missão no tocante tanto à administração do recurso água quanto ao
entendimento de que gestão e choque de gestão, ou qualquer outro
conceito em torno disso, pressupõem participação, organização social,
efetivo controle social. Entendemos que resultados têm de ser
derivados da sociedade; não se levam resultados para a sociedade. É
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ela que, num processo institucional, consegue, em forma de parceria,
chegar a determinados resultados.

Agradecemos a oportunidade e esperamos que um dia o Jaíba
possa ser o que as expectativas despertaram quanto às
potencialidades.

Palavras do Sr. Affonso Damásio Soares
Sr. Deputado Wander Borges, Presidente da Mesa; representante

da Seplag; Eduardo, meu colega de alguns fóruns na área do meio
ambiente, que foi representante do Jaíba I; meu colega agrônomo
Bernardino, gerente do distrito; senhoras e senhores; na verdade, foi
convidado pela Assembléia o Presidente, Roberto Simões, mas ele
tinha o compromisso de uma reunião, de uma assembléia do Sebrae,
em Brasília, e encarregou-me de representar aqui a Federação.

O tema definido pela assessoria da Assembléia foi exatamente a
entrada da Copasa na Etapa II do Jaíba. Eu, como agrônomo antigo
que trabalhou em vários órgãos privados e públicos, tenho alguma
experiência e conheço alguma coisa sobre o Projeto Jaíba; entretanto,
por ter-me afastado do assunto há tanto tempo, não me atreveria a
fazer considerações aqui. Não esperava que o objetivo, a
oportunidade fosse derivar para todas essas considerações sobre o
Projeto Jaíba - e elas me parecem muito pertinentes e adequadas -,
nas suas duas etapas, principalmente na Etapa I.

Sr. Deputado, a Faemg procurou ouvir seus membros dos sindicatos
rurais que hoje participam do Jaíba II e também alguns do próprio
Jaíba I, pela experiência de estar lá há mais tempo. Esperava a
presença do representante do Jaíba II, dos produtores, mas, por
razões de saúde - e fiquei sabendo disso agora, aliás, não o conheço
pessoalmente -, ele não pôde comparecer. A maioria das pessoas
com quem conversei, para informar da opinião da Federação sobre o
ingresso da Copasa, por meio de uma subsidiária, nessa área de
gestão de perímetro irrigado, irrigação ou equipamentos necessários à
irrigação ao bombeamento, etc., são favoráveis. A maioria quase
absoluta concorda e até espera isso, até porque a Copasa já opera
em forma de contrato com a Ruralminas, no Jaíba II, na sua
distribuição de água.

Então, realmente, não preciso dos 15 minutos que me foram
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concedidos pela direção do evento. Diria que, na esfera da Faemg,
preocupa-nos a questão tarifária, porque sabemos que a experiência
da Copasa é com distribuição de água para fins urbanos, industriais,
comerciais, etc., mas pensamos que, com a possibilidade técnica da
Copasa, ela pode vir a entender as peculiaridades da água para
irrigação. Da mesma forma como a Cemig tem tarifas diferenciadas
para irrigação, inclusive tarifas noturnas, que, como disseram,
demandam equipamentos apropriados, a Copasa também terá de
entender - e é possível que ela até já entenda; não tenho dados para
dizer isso nem por que duvidar - as peculiaridades da gestão desse
tipo de distribuição de água. Sabemos também que as quantidades
são muito maiores, em volumes possíveis no Projeto Jaíba, como
disse o representante da Copasa, em relação à distribuição de toda a
Copasa, quando isso estiver em plena atividade.

De modo que a posição da Federação, que participa do Projeto
Jaíba de alguma forma, por meio principalmente da área de
fruticultura e dessas certificações e, indiretamente, através dos filiados
aos sindicatos rurais que nos procuram com várias demandas, como
crédito e outras mais, é que a entrada da Copasa ou a criação de uma
subsidiária para essa finalidade de gestão de projeto de irrigação pode
ser um avanço em relação à situação que existe. Ou seja, talvez a
Ruralminas não consiga, na atual situação em que vive e também nas
diretrizes do governo do Estado, executar isso, e a Copasa já tem
capacidade.

Entretanto gostaria de fazer uma ressalva: entendemos que, com
essa situação de emancipação, essa situação de o governo retirar-se,
de certa forma, de atividades econômicas, o ideal seria a autogestão
de todos os processos, em um determinado espaço de tempo. Parece
que haverá essa autogestão e a possibilidade de avaliação, pelos
interessados, pelos empreendedores que gastam seu dinheiro, da
permanência ou não da Copasa na atividade. Não sei como isso pode
ser feito, e fico muito intrigado porque, às vezes, vejo as Prefeituras
com dificuldades, porque têm departamentos autônomos municipais
com custos menores, sem qualidade, e ocorre aquela dificuldade para
decidir pela manutenção dessas entidades municipais ou pela
inserção desses Municípios na área da Copasa. Acredito que ocorrerá
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alguma discussão, no devido tempo, e que isso poderá ser
solucionado.

Outro aspecto que gostaria de mencionar é a continuidade dessas
decisões, porque os governos alternam-se de quatro em quatro anos
e as filosofias mudam, haja vista a própria situação de tantos anos do
Jaíba, com várias mudanças de enfoques e, agora, com essa variável
ambiental fortíssima e muito justa. Evidentemente, as atividades
produtivas e o meio rural são permeados pela avaliação ambiental,
que é alvo preferencial, em que pese, às vezes, a problemas muito
mais sérios ou igualmente sérios causados por outras atividades, os
quais só aparecem no dia das catástrofes. A agricultura,
evidentemente, está preparada para conviver com a nova realidade da
produção sustentável, e a Faemg tem programas nessa linha e orienta
assim os produtores a ela associados por meio dos sindicatos.

Sr. Presidente da Mesa, representante da Seplag, a posição da
Faemg, como representante dos produtores a ela filiados, é que essa
criação - refiro-me à subsidiária para o Projeto Jaíba, não faço
nenhum juízo de valor sobre o que foi discutido a respeito da outra
subsidiária, porque desconheço os prós e contras... Acredito que, se a
ponderação do Deputado Fábio Avelar for aceita, também a própria
criação da subsidiária para o Projeto Jaíba poderá talvez ser objeto de
maiores discussões em fóruns adequados, como este do qual
participamos.

De certa forma, não tenho mais nada a dizer, mas gostaria de
sugerir, concordando com o representante da Fetaemg, que fossem
discutidos esses aspectos mencionados e sempre tão repetitivos
sobre déficits residenciais e problemas de crédito e inadimplência que
impedem novos financiamentos na Etapa I, principalmente na área
dos pequenos irrigantes. Já que a Etapa I detém o início do processo
e por ela passa a água que chegará às demais etapas, a sua
vitalidade, sustentabilidade e êxito são fundamentais para as outras
etapas. Penso que isso ficou muito claro e atrevo-me a concordar
também sem conhecer em profundidade o assunto, dizendo
sinceramente que, há mais de 15 anos, não visito o Projeto Jaíba. Na
época em que estive lá, escutei alguns desses problemas, que
parecem ser recorrentes. Entretanto conheço, como sou profissional
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da agricultura, engenheiro agrônomo, grandes êxitos em produção,
produtividade e comercialização, não são só de grandes e médios,
mas também de pequenos, principalmente na área da fruticultura.
Aquela questão da monocultura da banana, que começou a criar
algum tipo de problema, pode ser superada, e, evidentemente, isso já
ocorreu em outras culturas, na área de frutas que ganharam corpo,
como manga, limão e outras.

Agradeço e reitero meu desconhecimento, o que me impede de
participar de uma discussão mais ampla sobre o Projeto Jaíba, mas
trago a posição da Faemg de apoio à criação da subsidiária, com as
devidas cautelas, para que os produtores participem da discussão a
respeito das tarifas, a fim de que a Copasa, a subsidiária criada, seja
aberta à participação dos representantes dos produtores na discussão
de todos os problemas que ocorrerem. Na verdade, a nossa filosofia
não é estatizar a solução de problemas que poderiam ser
solucionados pela iniciativa privada. Muito obrigado.

Registro de Presença
- A seguir, o Sr. Presidente registra a presença do ex-Deputado

Laudelino Augusto e do Sr. Jean Carlos, da Etapa II do Jaíba.
Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - A Presidência informa que os participantes
poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar os debates, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem e sejam objetivos e
sucintos, dispensando as formalidades e saudações pessoais. Cada
participante disporá de 3 minutos para fazer sua intervenção, sendo-
lhe garantido tempo para resposta.

Debates
O Sr. Ronaldo Resende - Bom dia. A minha pergunta vai para o DJ

do DIJ. Tenho uma curiosidade, Bernardino. Pelo que pude
depreender, DIJ é um braço operacional da Codevasf. Confere?

O Sr. Bernardino Gervásio Araújo - O DIJ é uma associação privada
própria e tem estatuto e regimento interno. É outra empresa.

O Sr. Ronaldo Resende - Então, pergunto: Do ponto de vista da
solução em saneamento no Jaíba, o DIJ é superavitário?
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Outra pergunta: Sei que você tem um cliente bom pagador, que é a
Copasa. Mas como está hoje a questão da inadimplência? Tenho
outra questão, que dirijo também a outros participantes da Mesa. Foi
feita uma análise do ponto de vista da atual Lei de Diretrizes
Nacionais de Saneamento, a de nº 11.445. Não haveria problema
relativo à delegação da Ruralminas para a Copasa ou isso teria
alguma implicação com relação à atual lei de saneamento?

O Sr. Bernardino Gervásio Araújo - Bom, o DIJ mantém, com a
Codevasf, um convênio cujo objeto é a manutenção, a operação e a
administração da infra-estrutura de uso comum, além de parte da
distribuição de água. Quanto ao saneamento dos 11 núcleos
habitacionais, os que têm água tratada são o Mocambinho e o Frente
Três; existe uma estação de tratamento de água, criada há alguns
anos, que o distrito administra. No tocante ao saneamento, a
Universidade Federal de Viçosa está fazendo um estudo-piloto sobre
a mini-ETE, em alguns lotes. Ainda não há um programa para
expandir esse estudo. O distrito vive de tarifa de água, cuja
composição está ligada à parte de administração, operação e
manutenção. O saneamento não é competência do distrito.
Acreditamos que, em parceria com a Prefeitura, com o Estado de
Minas e com a União, poderemos fazer um projeto para implantar o
saneamento básico. Parece que o Estado tem recurso para a
implantação de um aterro sanitário. Hoje, o Jaíba tem 20 mil
habitantes. Daqui a cinco anos, terá 40 mil habitantes. O que faremos
com o lixo doméstico? Que providências tomaremos relativamente ao
saneamento? Temos de fazer um planejamento para desenvolver um
trabalho em conjunto. A experiência da Copasa é importante para
trabalharmos a implementação do saneamento. Hoje, existem fossas.
Não há nenhuma estrutura. Os lotes têm água tratada, mas alguns
núcleos não têm. Para a distribuição de água, o distrito faz um
tratamento bem básico, que não atende mais às normas. Conforme o
Eduardo falou, é uma condicionante tratar a água dos núcleos
também. Não sei se respondi.

(- Manifestação fora do microfone.)
Superavitária não, porque a tarifa de água é composta pelo custo do

distrito. Hoje, como ainda há uma área sob responsabilidade da
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Codevasf, fazemos uma co-gestão. E ainda recebemos recursos da
Codevasf, em função dos lotes que ainda estão em seu nome. Como
é uma sociedade civil sem fins lucrativos, ainda não temos lucro no
caixa, por causa da baixa ocupação dos lotes. Vivemos de água.
Quando os lotes estiverem sendo irrigados, estaremos vendendo
bastante água e passaremos para outras etapas. A Etapa I
compreende 17.000ha; ainda há 7.000ha por vir. Há uma área de
3.800ha, da Agrivale, que está à venda. Há algumas empresas
interessadas. Faz parte da Etapa I. Se chega um cliente para irrigar
3.800ha, nossa situação financeira melhora bem. O Grupo Sada
comprou 2.400ha. Já vamos colocar água na porta deles. Isso
melhora o caixa do distrito. Como o distrito vive de água, tem de
vender água.

(- Manifestação fora do microfone.)
A C2, por exemplo, são 8.400ha, 4.800ha dos quais estão

inexplorados. O distrito tem de fazer a manutenção da estrada e do
canal, e não tem a renda dessa área, porque na composição da tarifa
de água está a manutenção de estradas e canais. É uma situação de
co-gestão que está no processo de transferência de gestão. Para
fazer esse processo, entendemos que a empreendedora tem de
entregar a Etapa I, o perímetro, em plenas condições de uso, ou seja,
com os lotes ocupados, com toda a infra-estrutura montada e
funcionando.

Sua pergunta sobre a Ruralminas, deixo para o Dotti, porque, para
nós, a Ruralminas é a dona das terras. Nessa titulação de lotes, tem
de haver um acordo entre o governo federal e a Ruralminas, para se
assinar esse contrato de terras. Acho que sua pergunta é mais para o
Dotti.

O Sr. Luís Afonso - Meu nome é Luís Afonso. Sou Gerente
Executivo do Projeto Estruturante Jaíba. Na Etapa II, todos têm título.
A Etapa I não tem título, porque a titulação está a cargo de duas
instituições, Codevasf e Ruralminas. Dos 1.816 lotes existentes, 709
podem titular. O restante faz parte de um processo judicial que definirá
se as terras são ou não da Ruralminas. É uma ação de usucapião cujo
processo o governo tem acompanhado, mas a sentença final ainda
não foi proferida. Em virtude de todos os esforços feitos pelo governo
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de Minas durante o processo judicial, parece que está para
deslanchar. O Juiz pediu a batimetria do rio. É o último item. Grande
parte dessa escrituração é da Codevasf, porque os bens que estão na
terra da Ruralminas são da Codevasf. Então, a titulação é feita em
conjunto, em uma escritura única. Há quem questione se a
escrituração será separada ou não, mas, dos 709, 160 títulos estão
prontos, referendados em uma escritura única, com a Codevasf e a
Ruralminas em conjunto.

O Sr. Bernardino Gervásio Araújo - Ronaldo, esqueci-me de que há
outra pergunta sua, relativamente à inadimplência. Na Etapa I, a
inadimplência da parte empresarial, que é a C2, foi de 16%; a dos
pequenos produtores, de 24%; e a da Etapa II, de 0%.

O Deputado Paulo Guedes - Vou fazer a pergunta ao Bernardino.
Gostaria de ter uma posição mais clara sua e do distrito, porque ainda
não temos uma opinião totalmente formada sobre a questão. Como
você está por dentro do projeto, como é nosso gerente de distrito,
talvez possa nos esclarecer. Você referiu-se muito bem à questão da
administração do distrito, mas não expôs sua opinião sobre a criação
ou não da subsidiária da Copasa no Jaíba. O distrito é formado por
representantes dos trabalhadores, dos produtores, dos empresários.
Se não me engano, há integrantes da Ruralminas e da Codevasf.
Você acabou de falar que o distrito vive da venda da água.

O Sr. Bernardino Gervásio Araújo - Da receita.
O Deputado Paulo Guedes - Pois é. A receita do distrito é a venda

da água.
O Sr. Bernardino Gervásio Araújo - Uma das receitas.
O Deputado Paulo Guedes - O Jaíba 2, onde está a maior parte do

projeto, em termos de venda de água, é a parte empresarial, não é
isso?

O Sr. Bernardino Gervásio Araújo - As áreas são equivalentes. A
Etapa I compreende 24.000ha, e a Etapa II, 19.000ha.

O Deputado Paulo Guedes - O distrito não estaria perdendo receita
ao passar para a Copasa, com a criação da subsidiária? Gostaria
também de saber qual é sua posição e a posição do distrito com
relação à criação da subsidiária. Vocês são contra ou a favor da
criação da subsidiária da Copasa?
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O Sr. Bernardino Gervásio Araújo - Obrigado, Paulo. Conforme o
César disse, estamos na parte federal, na Etapa I. A criação da
subsidiária da Copasa é questão do governo do Estado de Minas e da
Copasa. Hoje, temos um convênio com a Copasa, que é nossa
usuária e participa do custo do canal principal. O distrito tem um custo,
dividido entre fixo e variável. O distrito tem um custo com o canal
principal ou canal de chamada - aqueles 1.200m que compreendem o
B1 e o B2, até a divisa -, em termos de pessoal, de manutenção, de
operação e de energia elétrica. A Copasa tem uma planilha e participa
desse custo do distrito, de acordo com as proporcionalidades de cada
etapa. O custo fixo é baseado em área, e o custo variável é baseado
em energia elétrica. Pelo contrário, a receita do distrito melhorou em
decorrência da diluição do custo fixo, porque foram incluídos mais
19.000ha. O distrito tem todas as certidões. A folha está em dia, assim
como o pagamento aos fornecedores. Este ano, ainda não foi
repassado ao distrito o nosso plano de trabalho de 2006. Passamos o
ano de 2006 sem o recurso da Codevasf, que ainda faz a co-gestão.
Passamos o ano com recursos só do distrito. Já avançamos, e a
empresa está bem eficiente e enxuta. Para se ter uma idéia, de três
anos para cá, são 50 funcionários a menos. Nossa preocupação com
o custo é para darmos conta de mantermos em dia o pagamento à
Cemig, assim como o dos funcionários e de toda a operação e
manutenção. Temos de fazer a manutenção em 62 motobombas
hidráulicas e elétricas. Só na B1 são cinco bombas de 5m3/s e 10 de
1m3/s, que exigem manutenção de três em três meses. As empresas
que hoje estão fazendo os serviços ficam impressionadas com o rigor
da manutenção da Etapa I e da Etapa II, o que pode ser constatado
por quem teve a oportunidade de visitar o Jaíba. Temos um contrato
com a Copasa. Se vier a subsidiária, vamos ver, daqui a dois anos -
nos termos do edital da Ruralminas, para os agricultores da Etapa II
formarem uma associação, como na Etapa I -, se eles vão formar essa
associação, se vão querer continuar com o trabalho da Copasa ou se
vão fazer um distrito só, com as Etapas I e II. Acho que isso vem mais
para a frente. Precisamos amadurecer essa idéia. Por enquanto,
nossa participação com relação ao Projeto Jaíba refere-se à
manutenção e operação da Etapa I. No que diz respeito à Etapa II,
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governo de Minas e Copasa. O Eduardo deveria estar aqui,
representando os agricultores da Etapa II, mas não compareceu.

O Sr. Presidente - O Sr. José Aparecido Soares, do Conselho Fiscal
do Distrito de Irrigação do Jaíba, fez uma pergunta ao Gabriel Lara: “O
repasse das operações hoje feitas pela Copasa no Jaíba para a
subsidiária objetiva a redução dos custos da irrigação? Quais medidas
tornarão possível a redução de custos?

O Sr. Gabriel Lara Rodrigues - Primeiramente, é importante ver que
a Copasa está presente lá, por meio de uma relação contratual. O
contrato, por sua simples existência, já traz em si custos superiores
aos da atuação da Copasa como detentora do serviço. Além disso,
existe a possibilidade de a Copasa atuar, como subsidiária, com
custos regionais, diminuindo o preço em relação aos praticados hoje
pela empresa principal, Copasa. Além disso, existe a possibilidade de
a Copasa trazer mais segurança física ao projeto. Antes da Copasa, o
Estado tinha dificuldade em colocar a segurança patrimonial, que
também aumenta o custo do projeto.

Por fim, a tecnologia da Copasa, assim como seu conhecimento
específico sobre o projeto, é muito importante. Ela sabe, por exemplo,
que uma bomba ou um equipamento qualquer tem uma vida útil de
cinco anos e, antes que esta termine, ela consegue, no prazo
necessário, abrir um processo de licitação para a compra desse
equipamento, a fim de substituí-lo antes que estrague. Isso também
trará alguns ganhos em termos de redução de custos. Esperar o
equipamento estragar e iniciar um procedimento licitatório para, daqui
a quatro meses, conseguir trocar o equipamento encareceria o
projeto. Achamos que a Copasa consegue essa diminuição, através
da subsidiária, principalmente através desses pontos.

Além disso, preocupada com custo, a Copasa vem estudando a
possibilidade de fazer corte de custos na estrutura. Não sei se já está
em prática, mas a empresa nos tem informado que pode, por
exemplo, para diminuir custos, fazer parcerias com o DIJ, que, às
vezes, dispõe de mão-de-obra necessária. Talvez o Cláudio possa
dizer algo. É difícil falar pela Copasa, que pode expressar-se melhor.

O Sr. Cláudio Dotti - Estamos na busca de eficiência, de excelência
operacional, e, para nós, a componente custo está muito clara.
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Sabemos que não pode haver aumento de custo e esse custo ser
simplesmente repassado ao usuário, ou seja, ao resto do Estado, no
nosso caso ou no caso dos produtores. Quer dizer, há um limite para
que as pessoas assumam esses custos, por causa da ineficiência
operacional. Hoje, essa é uma tônica das empresas modernas, que a
Copasa segue.

Em relação ao Jaíba, no pouco tempo em que lá estamos como
operadores, já enxergamos várias oportunidades. Uma delas, que
será posta em prática, é o planejamento integrado com o operador.
Sabemos que o custo da energia elétrica no período da noite tem
redução de 90% em relação ao custo do período do dia. Se
conseguirmos trabalhar em afinidade com os produtores e tivermos
uma programação com variação muito pequena, pelo menos -
sabemos da dificuldade de se ter uma programação - poderemos
dimensionar o atendimento da demanda naqueles horários. Nossa
maior atuação é durante o dia, mas, no projeto de irrigação, é à noite.
Nesse horário, os produtores ainda têm incentivo para reduzir o
consumo de energia. Temos de trabalhar juntos, e essa programação
facilita o trabalho do DIJ. Quando fazemos uma contratação de
demanda com a Cemig, é importante a Cemig saber também das
nossas necessidades, porque, no horário em que todos consomem
mais e ao mesmo tempo, tem-se uma sobretaxa muito grande.
Portanto, essas atividades integradas, esse planejamento operacional,
essa execução de serviço com qualidade, para que se faça o serviço
apenas uma vez, são metas a serem alcançadas, a fim de se
otimizarem custos.

A determinação do governo do Estado, por meio da Seplag, ao
firmamos esse contrato preliminar, aliada às determinações do
Presidente da Copasa, é que se procure definir uma estrutura
operacional, um modelo de gestão, de forma a minimizarmos ao
máximo o custo operacional. Se esse custo é elevado, eleva-se a
tarifa. Se o produtor paga além daquele patamar razoável, onera-se o
produto, e o produto caro perde competitividade. Ou seja, inviabiliza-
se o projeto. Temos essa consciência. Pretendemos transferir para o
projeto todo o nosso conhecimento, toda a nossa tecnologia em
relação a automação, aos processos informatizados da Copasa de
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manutenção corretiva, a tempo e a hora.
O Sr. Presidente - Pois não.
O Sr. José Aparecido Soares Nascimento - Bom dia a todos. Tenho

uma grande preocupação. Participo do Conselho Fiscal do Distrito de
Irrigação e também da Vice-Presidência do Sindicato dos
Trabalhadores do Jaíba. É fácil combater uma sucuri, quando se
caçam os seus ovos; mas quero ver como combatê-la depois de ter
engolido o elefante. Isso é o mais difícil. Então, tudo, para ser criado,
é fácil. A minha preocupação, não apenas como representante dos
pequenos... Todos falam que o Jaíba é um só, não tem divisão, mas é
composto por três empresários e quatro pequenos produtores. Faço
parte também do Jaíba II. O que acontece? O Gabriel disse que
trabalhará com custo menor. Hoje, o Distrito de Irrigação não tem fins
lucrativos, e se está tendo muita dificuldade para sobreviver. Falta
levantar outra subsidiária que não seja a Copasa, para sobreviver em
cima da tarifa da água do produtor. Tenho muita preocupação, desde
o projeto Jaíba, com a sobrevivência. Hoje pagamos caro pela
sobrevivência, que era muito fácil. Está muito difícil sobreviver. Todos
estamos gritando no fundo do poço, e as pessoas estão sendo pouco
ouvidas.

Para se criar uma subsidiária como está sendo feito, deveria ser
consultada uma bancada estadual que nos representasse no Norte de
Minas, para depois ser adotada uma medida como essa. Essa medida
deveria ser adotada por uma bancada que conhecesse a realidade do
projeto Jaíba. Hoje o governo está afoito para criar uma subsidiária,
mas não vê a solução para o pequeno, que pagará muito caro por
essa decisão.

O Sr. Cláudio Dotti - Gostaria apenas de fazer um comentário em
nome da Copasa. Há uma grande preocupação de todas as pessoas
com quem conversamos, seja na Secretaria de Planejamento e
Gestão ou na Secretaria de Agricultura, na Ruralminas, que é a
necessidade de praticar tarifas apropriadas. Por quê? Porque se
houver custos elevados, o objetivo do projeto irá por água abaixo. Não
estamos aí apenas para vender água. O trabalho é conseqüência do
trabalho do produtor, que precisa ter seus produtos competitivos, para
ganhar mercado, qualidade. Aí, sim, haverá desenvolvimento regional,
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como um todo. Essa é uma preocupação nossa, como gerentes e
técnicos responsáveis. Estamos, portanto, tomando todo o cuidado.

Talvez também faça uma consideração em relação à pergunta do
Deputado Paulo Guedes. Uma das primeiras ações da Copasa,
quando entramos no projeto Jaíba, foi cuidar do insumo número um: a
água que compro do DIJ. Então, como responsável pela definição da
tarifa da Etapa II, em três meses, pelo menos, no Distrito de Irrigação,
tentamos saber de cada real gasto pelo DIJ. Para que sejam mantidos
a estrutura principal de captação e o canal principal, que constitui uma
área de uso comum das outras etapas, só posso embutir, na tarifa dos
outros, o custo daquilo que for realmente necessário para a execução
da tarefa. Analisamos isso com todo o cuidado, porque não posso
embutir na tarifa das Etapas II e III qualquer ineficiência operacional
que, por ventura, tenha o DIJ. Portanto, isso foi assunto de ampla
discussão. Agora estamos na fase de definição da tarifa que
cobraremos dos produtores da Etapa II, com todo o cuidado possível.
O produtor da Etapa II não pode ser onerado porque nessa etapa há
custos atribuídos às Etapas III e IV. O produtor da Etapa II não pode
pagar por esses custos. Estamos fazendo esse estudo com o maior
critério, porque, quando tivermos a definição dessa tarifa... Pena que o
Presidente da associação teve de se ausentar. Já temos uma reunião
agendada com a associação dos produtores da Etapa II, para
discutirmos esses números. Nada será imposto; haverá negociação. A
tarifa, como essência, tem de refletir custos. Alguém tem de pagar por
isso.

Que tipo de prestação de serviço queremos ter? Como faremos para
garantir que o empreendimento que custou R$174.000.000,00, como
na Etapa II, não se perca ao longo do tempo? Quer dizer, alguém terá
de dar destaque nisso. Sei que, hoje, essa é uma preocupação da
Codevasf e do DIJ. O Bernardino disse claramente aqui e reafirmarei
que o DIJ possui uma arrecadação, mas a Codevasf dá contrapartida
para ele em dinheiro ou em prestação de outros tipos de serviços para
manter aquela estrutura. Não se iludam achando que, com as tarifas
arrecadadas pela Etapa I, todos os custos estarão inseridos naquela
atividade. Se assim fosse, ninguém agüentaria pagar. O mesmo
ocorre na Etapa II. Enquanto a área não tiver sido ocupada, o produtor
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pagará um tanto, mas o governo de Minas terá de aportar recursos,
porque não se pode atribuir todos os atuais custos ao produtor que lá
está. A nossa preocupação e as determinações do governo do Estado
e do Presidente da Copasa é trabalhar com custo reduzido. Daí a
criação de uma subsidiária, que nos permitirá contratar pessoas não
específicas do nosso quadro de trabalho.

Por exemplo, há a função de canaleiro, que, na Copasa, não existe,
mas é uma atividade de suma importância em um perímetro de
irrigação, pois essa pessoa desempenha a função de vistoriar os
180km de canal do projeto a cada dia, verificando pontos de
vazamento, a fim de que não ocorra uma ruptura. Essa é realmente
uma preocupação da empresa.

Ressalto que, no edital - e o Gabriel poderá complementar essa
informação -, consta que cabe ao governo do Estado, por meio da
Ruralminas ou de quem delegar, o fornecimento de água para atender
o Projeto Jaíba Etapa II. É óbvio que o governo estadual está
preocupado com essa integração. Todos sabem disso. Teremos de
construir isso e aproveitar essa oportunidade do projeto Jaíba. Há
pouco, fiz uma visita ao projeto e encantei-me com a sua
grandiosidade. Está na hora de unirmos os esforços para resolver
todos os problemas.

A sua preocupação é pertinente. Temos de cuidar disso, mas
sempre nos baseando em fatos, negociações e rodadas de
discussões, que, certamente, acontecerão. Não tenho dúvidas quanto
a isso. Em todas as atividades que desenvolvemos com o DIJ - e já
realizamos inúmeras reuniões - sempre focamos esse acordo de
habilidade, que é o que buscamos.

Acredito que essa seja uma preocupação válida, mas podem ter
certeza de que ela talvez seja a nossa maior enquanto Copasa, a de
garantir a viabilidade da subsidiária, principalmente a segurança do
produtor e a condição para que não haja oneração em seu produto, a
fim de que não perca a competitividade.

O Sr. Presidente - O Sr. Luiz Afonso, da Secretaria de Agricultura,
deseja fazer uma pequena observação.

O Sr. Luiz Afonso Vaz de Oliveira - O Deputado Paulo Guedes fez
uma pergunta, e há outra que ficou em minha cabeça, que considero
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oportuna.
O Deputado Paulo Guedes - Eu poderia ajudá-lo. O Dezinho expôs

algo muito interessante, e há outra observação que considero
importante.

Se porventura ocorrer alguma ingerência por parte da direção do
distrito, como um aumento abusivo de tarifa, os próprios trabalhadores
e empresários terão o poder de decidir e convocar o distrito para a
revisão das questões.

Na criação da Copasa, que poder os pequenos trabalhadores
irrigantes e os empresários terão diante da ocorrência de um aumento
abusivo de tarifa fixado pela companhia? Que poder de pressão terão
em relação a isso?

O Deputado Almir Paraca - Acompanho o Projeto Jaíba há alguns
anos, à distância. Em 1995, em uma passagem pela Assembléia
Legislativa, participei de uma comissão especial que fez uma visita ao
Jaíba e elaborou um relatório. É triste percebermos que, 10 anos
depois, as mesmas questões continuam sendo expostas para serem
resolvidas.

Recentemente, aproximei-me novamente do Projeto Jaíba no
processo de discussão da renovação da liderança e da composição
do condomínio que gere o distrito de irrigação. Fiz isso também à
distância, mas tive a oportunidade de atualizar-me um pouco no que
diz respeito às informações acerca do projeto.

Nesse processo, pudemos conversar com o Luiz, e a oportunidade
de pensar o Jaíba de forma sistêmica foi renovada. Não é possível
que tantas pessoas, como nós, componentes da Mesa e
representantes da Assembléia Legislativa, com a nossa
responsabilidade, continuem admitindo que esse projeto permaneça
drenando recursos públicos até hoje.

Acabaram de falar sobre a necessidade de subsídios de órgãos
federais e estaduais para garantir que as tarifas sejam mantidas no
atual patamar. Isso significa que o projeto não conseguirá, de fato,
deslanchar. A Etapa I continua apresentando os mesmos problemas
estruturais que sofria há 10 anos. As condicionantes foram expostas
e, caso não sejam solucionadas, não será possível avançarmos. E a
Etapa II ficará prejudicada e subordinada a essas soluções da Etapa I.
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Esperamos que a Copasa, da maneira com que chega ao projeto,
possa, de fato, colaborar e assumir essa responsabilidade de
provocação. Sabemos que essa companhia sozinha não conseguirá
solucionar todos os problemas estruturais do Jaíba, mas esperamos
que, com a oportunidade renovada, possamos criar condições para
uma solução ampla, a exemplo da que os irrigantes da Etapa I ainda
reclamam. O relógio noturno, por exemplo, é uma proposta, como
todos sabem, sem a qual não resolveremos o problema. Poderão ser
resolvidas todas as demais questões, mas isso é algo que deveria ser
incorporado, essa é uma proposta para discussão.

O Sr. Luiz Afonso Vaz de Oliveira - Citarei alguns itens que
complementarão as palavras do Deputado Almir Paraca e a resposta
do Dr. Paulo Guedes.

Os produtores têm autonomia para decidir o seu rumo, mas não
poderão praticar qualquer tarifa, porque há a manutenção do
investimento realizado pela sociedade, que é de R$174.000.000,00,
amortizado em 50 anos. Se for aplicada uma tarifa muito reduzida,
daqui a 10 anos, a bomba pode não funcionar mais, e não haverá
dinheiro para comprar outra e inseri-la no lugar da desgastada e
depreciada.

A tarifa requer uma discussão minuciosa, que deverá ser feita com
cautela e responsabilidade. Uma empresa pode aplicar uma certa
tarifa, a mesma do DIJ, que não é real. Temos de ser claros e
honestos. O DIJ é deficitário. Darei um exemplo verdadeiro. Há 22
anos, a gleba C2 está paralisada, os canais estão prontos, o DIJ a
está mantendo, e a Codevasf não repassa o recurso.

Se um empreendedor constrói um prédio, vende metade dos
apartamentos e não vende o restante, terá de pagar as taxas de
condomínio; mas isso não está acontecendo no Jaíba. Nesse caso, o
DIJ fica sobrecarregado no processo.

A situação melhorou, porque a Copasa está pagando em dia, mas a
ociosidade do Projeto Jaíba I é muito grande.

Bernardino, quantos hectares estão sendo explorados em um
projeto de 24.669? Conheço esses números como a palma da minha
mão. Sei de tudo o que você pensar.

Um participante - (- Intervenção fora do microfone.)
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O Sr. Luiz Afonso Vaz de Oliveira - Isso, irrigando, mas, ocupado, há
mais. São 10.880, não é?

Temos de nos reunir com a Codevasf, apressar o processo de
assentamento e concluir o trabalho. Assim, dilui-se o custo fixo. À
medida que temos mais áreas irrigadas incorporadas ao processo
produtivo, há uma redução na tarifa e torna-se mais tranqüilo
proporcionar sobrevivência ao projeto, que é viável, mas não com uma
área tão pequena.

O Sr. Bernardino Gervásio Araújo - Paulo, a tarifa a ser cobrada na
Etapa II não afeta em nada a Etapa I. Vendemos a água para a
Copasa e cobramos essa tarifa para complementar a nossa receita.
Os pequenos da Etapa I não influenciam na tarifa que será adotada
pelo Dotti na Etapa II.

O Sr. Presidente - O Eduardo deseja complementar. Aproveito para
encaminhar-lhe uma pergunta do Jorge Abner, da ONG Serra do
Trovão, de Ouro Preto: “Como se posiciona o Projeto Jaíba em
relação ao projeto federal de integração do Rio São Francisco?”.

O Sr. Eduardo Arantes do Nascimento - Meu nome é Eduardo, da
Fetaemg. Farei um comentário em relação à manifestação do Luiz
Afonso, no que diz respeito à questão de o distrito ser deficitário.

Primeiro, relembro que a gestão do distrito é feita por meio do
Conselho de Administração, único espaço institucional em que os
pequenos irrigantes têm uma participação institucional formalizada e,
no caso, com maioria.

Segundo, da mesma maneira, já ouvi, em outras oportunidades,
comentários de que o Ministério do Desenvolvimento Social, o Incra e
outros são deficitários. A discussão não pode tomar esse caminho.
Desejamos que o distrito seja superavitário, mas temos de lembrar
que o próprio Luiz Afonso comentou que agora a Copasa paga em dia
e que isso fortaleceu o processo. Como é bom quando a obrigação é
cumprida! Antes era a Ruralminas que não fazia isso.

Terceiro, se ampliarmos a ocupação do Projeto Jaíba como um todo,
com a “Etapa” I e II, evidentemente, com toda a garantia, o distrito
será superavitário. Não se pode ter dúvidas em relação a isso. Não
estamos tratando de uma estrutura que, organicamente, seria
deficitária. Ela é tecnicamente apta, competente e plenamente
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superavitária. A questão é que a infra-estrutura instalada para o
Projeto Jaíba como um todo, em função da não-ocupação e da não-
existência da Etapa III e da Etapa IV, torna o processo de composição
de custos negativo. A Etapa I não influi na composição de custos da
Etapa II. Isso tem de ser esclarecido.

Em relação à pergunta a mim dirigida sobre a inter-relação do
Projeto Jaíba com o projeto de transposição, os pequenos irrigantes e
o distrito têm posição e participam do comitê de bacia. Isso está
tranqüilo. A Fetaemg entende a questão da transposição como uma
oportunidade de investir efetivamente na revitalização da bacia do São
Francisco.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada pela gentileza. Cumprimento a
Mesa e parabenizo os presentes pelo debate, que aprofundou a
discussão sobre o Projeto de Lei nº 3.374.

Cada vez que ouço essas avaliações, sempre retorno a um debate
fundamental sobre a conceituação. Temos de discutir a questão da
Copasa no que diz respeito à sua função social, que é sanear sem
visar lucro, como política pública social para a redução do grande
déficit que o saneamento básico do Estado sofre. A Copasa não pode
pensar no saneamento como um negócio, mas como uma política
social que venha a contribuir com os Municípios, com o Estado e com
o governo federal na redução do déficit do saneamento e na
universalização do atendimento. Por essa razão, toda discussão sobre
as subsidiárias remete-nos a uma reflexão. As tarifas da Copasa são
altas, como também as tarifas da Cemig, que oferece a energia mais
cara do Brasil.

Precisamos discutir novamente a Copasa. A nossa Bancada sempre
se preocupou com esse debate. Temos de debater os problemas
dessa companhia, que possui um excelente quadro técnico e é
considerada uma excelente empresa de saneamento no Brasil.
Infelizmente, ela apresenta esses problemas expostos neste debate
desde ontem, pela manhã. Ainda estou em um processo de
convencimento. Em relação às águas minerais, eu não estava
favorável à idéia de a Copasa tomar esses cuidados para si, porque
entendo que o déficit no saneamento deverá ser suprido por essa
companhia, que detém esse papel. Da mesma forma, em relação à
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irrigação do Jaíba, ao ouvir os vários pronunciamentos, percebo que a
água para esse fim é diferente da água para o consumo humano. Por
que o distrito não continua desempenhando essa atribuição? Depois,
a Mesa poderia se pronunciar em relação a esta informação fornecida
pelo Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - de que há um
recurso federal a ser disponibilizado para as águas das regiões 2, 3 e
4, com aquisição de bombas para essas áreas. A concessão está em
andamento, dependendo apenas da conclusão do licenciamento
ambiental e dos estudos pedológicos. O valor dos recursos é de
R$300.000.000,00, e o recurso para a conclusão é de
R$50.000.000,00. Haverá também recurso federal para operar na
região do Jaíba, mas não diz respeito à Etapa I do Jaíba, diante de
todas as considerações feitas das dificuldades que ainda existem.
Foram mencionados aqui o déficit de moradia, os recursos para os
pequenos agricultores e os equipamentos obsoletos. Há várias
questões a serem tratadas ainda na Etapa I, mas já estamos
discutindo o projeto que diz respeito à subsidiária para a Etapa II, e há
recursos destinados para as Etapas III e IV.

Parece-me que, para pensar na integração do Jaíba, o próprio
distrito e a própria região teriam de se manifestar para obter uma
solução com recursos do governo federal e do Tesouro Estadual.
Serão destinados, neste ano, aproximadamente R$450.000.000,00 do
Tesouro Estadual para investimentos na área de saneamento em
Minas Gerais. Os R$229.000.000,00 que serão repassados dos
recursos federais para 37 cidades de Minas serão operados pela
Copasa.

Estamos com um conjunto de elementos e avaliações que nos
remetem sempre a esse conceito inicial: a Copasa deve ser
preservada para cuidar do saneamento no Estado de Minas Gerais, à
luz da lei federal, com conselhos municipais, planos municipais, plano
estadual e conselho estadual. Cada vez mais, fico convencida de que
o caminho deveria ser esse. A Copasa e seus técnicos, tenho certeza,
em sua grande maioria, também percebem essa dificuldade. Há um
projeto melhor delineado na Copasa e o projeto da Seplag que
impulsionam a criação das subsidiárias. O governo está-se propondo
a fazer essa reflexão. No meu entendimento, o governo do Estado
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deve ter mais confiança na Copasa de realizar a sua função. Isso
precisa ser objeto de debate e de reflexão, para que possamos, de
fato, avançar. Agora, à tarde, será o prazo para apresentação de
emendas ao projeto. A tramitação está confusa, em razão da forma
como o projeto entrou no passado e, até agora, não foi bem discutido.
De fato, é necessário que o regime de urgência seja retirado. Às
vezes, a imprensa nos diz que isso é Oposição “versus” governo. Não
é verdade. Estamos com um projeto polêmico, difícil, que diz respeito
ao saneamento de Minas, a uma companhia de saneamento que tem
uma importância fundamental, mas há Deputados e Deputadas que
ainda não se debruçaram profundamente sobre o projeto, porque
muitos estão chegando agora a esta Casa. Somo esforços com o
Deputado Fábio Avelar para pensarmos nessa disposição, para que a
Casa não venha a dificultar a tramitação de outros projetos. É
necessário retirar o regime de urgência desse projeto. Assim, outros
projetos poderão ser aprovados com mais tranqüilidade se
aprofundarmos esse debate. Houve audiência pública proposta para o
Jaíba, mas não a realizamos, isso é um fato. Fizemos audiência
pública para o Mucuri e o Jequitinhonha, realizadas em Araçuaí e
Teófilo Otôni. Mas, na região do Jaíba, não ouvimos os pequenos
agricultores, não conhecemos de perto a experiência do Jaíba I e
agora a proposta do Jaíba II. Isso é necessário para que o nosso voto
seja consciente e contribua para o crescimento e desenvolvimento
daquela região. Fica sempre essa pergunta, que, para nós, é
fundamental: as tarifas da Copasa serão reduzidas? Queremos que os
trabalhadores recebam seu salário com dignidade, que possam
realizar um trabalho qualificado e que a prestação de serviço continue
sendo da melhor qualidade. A Copasa, mesmo havendo as Copasas-
filhas, porque seriam a Copasa-mãe e as subsidiárias, permitirá que
haja um tratamento diferenciado quanto à qualidade e tecnologia do
saneamento? Não podemos permitir isso. Para termos qualidade na
prestação de serviço do saneamento básico, queremos qualificar
nossos servidores. Isso significa ter salário digno, uma relação de
direitos garantidos e planos de carreira. Parece-me que o debate se
estende para além do que estamos discutindo aqui. Quero, mais uma
vez, defender que devíamos ter esse tempo maior para reflexão.
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Devíamos ir ao Jaíba, para conversar mais com os Prefeitos de todas
as regiões em que a proposta está sendo apresentada. Temos de
conversar com os Prefeitos do Mucuri e do Jequitinhonha, porque
inicialmente a proposta era para essas subsidiárias e, depois, por
emenda, foi incluído o Norte de Minas. É fundamental esse debate
mais amplo. Percebo que estamos caminhando para essa reflexão.
Não pude ouvir todas as exposições porque tive de ir à Comissão de
Fiscalização, mas sinto que o conjunto das idéias aponta para um
debate mais profundo, com a retirada do regime de urgência para
refletirmos sobre o papel e a função social da Copasa como
companhia de saneamento e como política pública no Estado. Muito
obrigada.

O Sr. Adelmar Ramos Novais - Bom-dia a todos. Srs. Deputados,
debatedores, Mesa, companheiros da Fetaemg e da Faemg. Só
queria esclarecer melhor a questão do Projeto Jaíba, que, há 15 anos,
foi considerado um projeto morto, sem solução. Agora, de uns dois
anos para cá, o Governador Aécio Neves e o Presidente Lula estão
reconhecendo, em nosso país, a necessidade de proteger quem
trabalha. Não estou me referindo apenas ao pequeno produtor, mas a
todos os produtores rurais, pois a nossa agricultura não foi bem
ouvida nesse período de tempo. É necessário que esse setor seja
ouvido para ser positivo para todos. Na verdade, os governos que
passaram não entenderam bem que a produção agrícola é a primeira
condição para a sobrevivência de Minas e de todo o País. O Projeto
Jaíba tem possibilidade de produzir. Estamos lá, também sou
pequeno produtor e estou entre os colonos, representando os
trabalhadores do Projeto Jaíba.

Como a Deputada disse, creio que devíamos fazer uma discussão
mais profunda, integrando também a base, não pegando apenas a
partir daqui. É necessário ir até a base, porque assim teremos
condições de estudar melhor o que vai acontecer conosco. Há muitos
colonos endividados, com água cortada e lotes abandonados,
companheiros que foram embora porque a coisa apertou, não deu
certo. Na verdade, a infra-estrutura do Projeto Jaíba foi para irrigar
80.000ha dos 100.000ha. Agora, parece-me que caiu para 67.000ha.
Na verdade, não há como somente nós, colonos, sustentarmos o
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projeto. Será que apenas nós, que ainda estamos lá, vamos pagar
pela infra-estrutura, pelas despesas do projeto e pelo distrito de
irrigação? É claro que não temos como arcar com isso. Por isso, acho
que o Projeto Jaíba foi esquecido por um período de 15 anos. Agora,
está tomando fôlego. Para mim, de dois anos para cá, é que está
recomeçando. O Sr. Bernardino disse que lá existem 10 bombas
grandes, mas apenas uma está funcionando. É necessário haver
manutenção para todas, e é uma despesa, pois o distrito não pode
descartar os empregados que tem, porque precisa dar manutenção a
toda a infra-estrutura. Parece que a Copasa e suas filhas vão
administrar a Etapa II, e não a I. Não vamos aceitar isso sem debater
e sem discutir melhor o projeto.

Está aí o caso da Cemig. O que está nos matando lá? É água?
Quem leva água para nós? O que está nos matando é a energia, e é
necessário tomar providências no caso de energia, ou seja, o relógio
noturno. O governo, por meio de seus secretários e assessores, deve
fazer um estudo sobre essa questão. É necessário chegar o relógio
noturno, porque está difícil, estamos debatendo isso há vários anos,
esperando até hoje. Não sei o que está acontecendo. Acho que está
na hora, como a Deputada disse, de fazer um fórum, talvez até
nacional, englobando também o governo federal. Está na hora de
discutir bem esse assunto para resolver esses problemas que não
podem continuar. Acho que é ruim ficarem vários lotes abandonados e
não termos como trabalhá-los. Os empresários também são
trabalhadores, são produtores, mas eles têm uma infra-estrutura
melhor, têm seus recursos que entram lá, como o Grupo Sada, a
Brasil e outros que têm condição de se sustentar. Mas, no nosso caso,
nós, colonos, não temos condições de reagir para trabalhar, e isso é
um prejuízo grande para o Estado. Acho que está na hora de
discutirmos mais esse projeto, na base, com os produtores. Nossos
Deputados, da Bancada do Norte de Minas, devem ser ouvidos para
darem suas opiniões, companheiros Almir Paraca, Elisa Costa e Paulo
Guedes, devem aproximar-se de nós para discutirmos melhor esse
projeto e encontrarmos a melhor solução. Acho que esse é o caminho.
Se não for assim, não chegaremos a um bom termo. Obrigado.

O Sr. José Maria dos Santos - Bom-dia a todos os companheiros e
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ao Deputado Wander Borges. Obrigado pelo “combatente”. Somos
vizinhos, da região de Sabará com a divisa do Bairro Goiânia, por isso
temos muito a ver. Companheiros, ontem participamos do seminário.
O Sindágua tem participado como sindicato, tem manifestado que é
contra a subsidiária dividir a Copasa para o atendimento de água dos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus. Até então, não
havíamos nos manifestado sobre o Vale do Jaíba, mesmo porque não
tivemos a oportunidade de um debate como este que está
acontecendo hoje, na Assembléia.

Ouvimos as exposições dos companheiros do sindicato e de tudo o
que está acontecendo no Jaíba para formarmos uma opinião. E a
opinião que formamos é exatamente o que temos solicitado em
nossos debates: que possa haver mais clareza e maior participação
popular.

É por isso que levamos nossa fala ao Deputado Fábio Avelar,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, porque aqui aventou-se a
discussão do São Francisco. E quando se fala do Jaíba, o assunto
está muito relacionado a tudo isso. Há, ainda, a Lei n° 11.445, que
envolve a questão do saneamento. Para que possamos estudar o
Projeto n° 3.374, fazemos dois pedidos: o primeiro - e já foi feito pela
nobre Deputada Elisa Costa - é retirar seu regime de urgência, o que
é fundamental para que possamos fazer um debate técnico, isento, e
encontrar uma alternativa clara para o projeto. Mas é fundamental
também que esse projeto seja dividido em dois projetos, como foi feito
com o das águas hidrominerais, porque são assuntos muito diferentes.
Aqui estamos tratando da questão de irrigação. E a Copasa não tem
experiência em irrigação. Há excelentes técnicos na questão do
saneamento, mas a irrigação é algo novo que a empresa trás para si.
E aí só quem está lá, vivendo o momento, é que pode discutir esse
assunto com clareza e ver qual a sua necessidade.

Portanto, pedimos que seja levada à mesa a questão do
desmembramento do projeto para que cada segmento faça o seu
debate com isenção. Não se pode discutir universalização do
saneamento básico juntamente com irrigação. São coisas distintas,
havendo, portanto, a necessidade de desmembramento do projeto.
Muito obrigado.
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O Deputado Fábio Avelar - Gostaria de fazer alguns apontamentos.
Quanto à pergunta do José Maria, foi reivindicada, mais uma vez, a
necessidade de mais tempo para discussão, retirando-se o regime de
urgência do projeto. Como todos sabem, fui autor do requerimento,
encaminhado à Mesa, solicitando que o projeto fosse enviado ao
governo do Estado, pois é quem pode retirar o regime de urgência,
uma vez que o projeto é de sua autoria. Mas, como o objetivo de hoje
é especificamente debater o Jaíba, farei meus comentários sobre o
que penso, dizendo algumas coisas até mesmo porque estamos
vivendo um novo momento. Temos uma nova lei sobre saneamento,
que foi debatida ontem. Eu, de público, manifestei minha visão a
respeito do assunto. Tive a oportunidade de estudar essa legislação
com profundidade, procurando entendê-la. Numa visão muito rápida,
acho bom dizer - principalmente porque aqui se encontra presente o
sindicato - que ela enfraqueceu a atuação dos Estados. Acho que
facilitará o processo de privatização das nossas empresas,
principalmente das municipais. Fui questionado ontem sobre o
assunto, mas gostaria de votar essa lei como um marco.
Verificaremos, a partir de agora - e podem estar certos disso -, um
processo de privatização crescente.

A Deputada Elisa Costa tocou num ponto fundamental, que é o
custo das tarifas da Copasa e das empresas estaduais. Acho que, aí
sim, esta Casa deveria iniciar, com a participação de todo o sindicato,
José Maria, o aprofundamento dessa questão. Ontem soubemos,
estarrecidos, que 8% da tarifa são pagos só para tributos: PIS, Cofins,
Pasep. Trata-se de um assunto gravíssimo. Na tarifa nada é de graça,
ela tem de ser composta, não existe mágica.

Outro absurdo, por exemplo, se a Copasa ou qualquer empresa
estadual necessita instalar uma rede na malha da BR, tem de pagar
ao DNER; se vai fazer uma travessia, tem de pagar para órgão... Isso
está certo? A tarifa custear estrada? Há algumas incoerências a
serem vistas, pois tudo isso acaba onerando a tarifa.

Outro aspecto que abordo para a reflexão de todos: com muita
tristeza falei, ontem, da tribuna, que senti, no seio do Ministério das
Cidades, um preconceito muito grande contra as empresas estaduais.
Nesse ponto, José Maria, acho que o sindicato tem uma
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responsabilidade muito grande. A todo momento, temos de rebater
essa crítica. Ontem, aquilo ficou claro, quando o Ciríaco citou as
empresas estaduais, referindo-se a elas como empresas que não
atendem a seus objetivos, que são chamadas empresas de água. E
não faz referência aos Municípios, gente! A Copasa é responsável por
todos os Municípios? Não. Então, façamos uma comparação com os
Municípios; vamos trazer aqui a Semae para expor suas dificuldades.
O problema do esgoto da Copasa foi criticado. E isso ocorreu porque
não há nada sem recursos. Mas não é só a Copasa. E os Municípios
que são responsáveis pelo sistema? Por que só criticam as empresas
estaduais? Registro minha preocupação, pois temos de fazer um
movimento contra esse preconceito das empresas sociais, que, aliás,
data de 20, 30 anos atrás, e que ainda não conseguimos expurgar.
Pensei que, com a nova legislação, isso estaria acabado, mas ainda
não está, e necessitamos ficar atentos.

Com relação ao Jaíba, justifico o meu pedido de adiamento desse
projeto. Em primeiro lugar, com relação à atuação da subsidiária da
Copasa tenho ainda muitas dúvidas. Quanto a dois outros projetos
não tenho dúvidas: a questão da água mineral ficou bem clara e o
assunto foi bastante debatido. O Partido dos Trabalhadores participou
ativamente e apoiou a idéia porque é uma solução para a região.

Relativamente ao Projeto Jaíba, deixo particularmente a minha
opinião: acho que ocorre exatamente a mesma coisa com o projeto
das águas minerais. Creio que não há diferença alguma porque a
Copasa estará atuando num segmento específico que não confronta
com sua atuação no dia-a-dia. É importante dizer isso porque conheço
profundamente a Copasa, fui seu funcionário durante 25 anos e seu
Diretor por duas vezes. Mas, relativamente ao Jaíba, muito pelo
contrário, quando aqui entrei, um dos meus primeiros projetos
apresentados foi exatamente por conhecer a empresa e seu ideal de
ampliar seus objetivos sociais. Quando Diretor da empresa, éramos
chamados a prestar serviços no próprio Estado, e em outros
segmentos, como no caso de resíduos sólidos e limpeza urbana. Em
outros Estados, éramos requisitados para atuar como consultores,
inclusive fora do País, o que a legislação não proibia. Apresentei um
projeto, hoje transformado em norma jurídica, que possibilitou à
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Copasa atuar nessa área. Portanto, sempre defendi a presença da
Copasa em quase todo o território de Minas. Hoje ela está presente
em 600 Municípios. Ela atua de maneira descentralizada, tem técnicos
da mais alta experiência. Acho que ela poderia ser, para o governo do
Estado, um braço que facilitaria a atuação, em todas essas áreas,
como uma empresa de governo.

Com relação ao Jaíba, não enxergo essa preocupação apresentada
pela maioria aqui presente. Por que não vejo isso? O governo, como
aqui foi dito, é responsável por manter aquela sua parte que vinha
sendo ocupada pela Ruralminas. A Copasa, como subsidiária,
facilitaria o processo. Primeiro porque sabemos, e verificamos no
projeto encaminhado a esta Casa, o objeto principal do governo - caso
esteja errado aqui estão o Cláudio e o Gabriel que me podem corrigir -
não é vender água. O objetivo principal do governo é promover o
desenvolvimento regional. Sabemos que a subsidiária, até mesmo na
proposta encaminhada, é uma alternativa que também nos foi
apresentada na justificativa, que seria uma possibilidade de aplicação
de recursos a fundo perdido pelo próprio governo na área.

Foi-me também informado que a subsidiária que poderá ser criada
para o Jaíba, caso aqui seja aprovada, não visa lucro. Evidentemente
ela terá de ter os recursos necessários para cobrir suas despesas.
Acredito que isso deve ser feito num processo de integração entre as
áreas. Mas não vejo impedimento na criação da subsidiária do Jaíba
porque, a partir daí, todos esses relacionamentos serão esclarecidos,
debatidos, e, discordando um pouquinho do que foi dito, acho que há
muita atividade no Jaíba, não igual, mas semelhante, porque se
referem a tratamento de água, conjuntos elevatórios, processo de
manutenção, e a Copasa tem uma vivência muito longa nesse
período.

Minha preocupação com o adiamento, com a retirada do regime de
urgência, refere-se às subsidiárias criadas para cuidar das cidades do
Vale do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus. E fiz esse pedido
porque penso que temos muito a discutir nessa subsidiária. Isso
porque o seu objetivo é o mesmo da Copasa: operar, explorar,
planejar o sistema numa determinada região. Mas quando verificamos
os 92 Municípios que se encontram no projeto, notamos cidades como
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Jequitinhonha, Diamantina, Almenara, que já têm uma estrutura
consolidada. Portanto, temos de verificar por que retirar da Copasa
uma cidade como Teófilo Otôni e passá-la para uma subsidiária.
Essas questões merecem ser discutidas com aprofundamento.

Com relação ao Jaíba, pelo conhecimento que tenho da empresa,
acho que ela não dificultará em nada. Pelo contrário, ela promoverá
tarifas mais baixas porque seu objetivo não é o lucro, e sim a
promoção do desenvolvimento regional. Essas são as considerações
que apresento porque, como fizemos com as águas minerais, acho
que devemos aprovar também o Projeto Jaíba, visando o
desenvolvimento do nosso Estado.

Agradeço a oportunidade Deputado Wander Borges. Temos
esperança de que nosso requerimento seja atendido, quando teremos
condições de aprofundar nosso debate com relação à subsidiária da
Copasa e à questão do Jaíba. Minha posição é favorável, numa
expectativa muito positiva relativamente à atuação da Copasa como
uma empresa que dará suporte a esse importante projeto para o
Estado de Minas Gerais, que é o Projeto Jaíba. Eu, que conheço o
Jaíba, impressiono-me com o seu tamanho, sua envergadura. Aqui foi
citado um exemplo de que só a sua capacidade outorgada é quase
três vezes mais que a água que distribuímos, através da Copasa, para
o Estado de Minas Gerais. Portanto, é um projeto fabuloso. Por isso,
essa nossa preocupação com o projeto. Teremos um ciclo de debates,
e acho importante a participação de todos nesse projeto
megalomaníaco, que é a transposição do Rio São Francisco. O
projeto, da forma como está sendo conduzido, poderá trazer sérios
problemas não só para Minas, mas para todo o País. É um projeto
que, na minha visão, além de não ser adequado socialmente nem
economicamente, também não o é sob o ponto de vista da
engenharia. Vem sendo considerado uma aberração da engenharia
porque se construirá uma estrutura monstruosa para, em 10 anos,
ficar parada quase 50% do tempo porque sua operação depende da
altura do Sobradinho. São questões que esta Casa tem de debater
porque não mais podemos conviver com esses problemas. Obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Meus cumprimentos a todos os
participantes e a nossa Mesa. O debate é importante porque nos
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permite compreender as posições de cada um, amadurecendo as
nossas e avançando para a construção de alternativas.

O Deputado Fábio Avelar refere-se a questões que merecem uma
reflexão. De fato, se verificarmos, na apresentação do projeto da
Copasa, a criação das subsidiárias, especialmente do Jaíba e do Sul,
o foco fica muito voltado para a questão da água. Estamos
trabalhando, à luz da nova conceituação da lei federal, o saneamento
básico como um todo. Quanto à Copasa, precisamos ir além da água,
do esgoto e seu tratamento, da destinação final dos resíduos sólidos,
do lixo e também da drenagem. É preciso uma adequação das
companhias de saneamento a essa nova visão do saneamento
básico.

Ouvi bem o Ernani, do Ministério das Cidades, e não acho que
exista preconceito. Acho que existe uma discussão de conceituação, a
que me referi no início: as empresas estaduais que estão se abrindo
para a venda de ações no mercado, para o capital aberto, de fato
começam a ter uma visão empresarial, uma visão de negócios,
diferentemente de se ter uma visão social. Essa é, para mim, a
diferença do debate político ora posto. E é um debate ideológico, de
fundo, de conceito, de visão de política pública e política social.
Parece-me que a divergência se dá nesse campo, e não se trata de
preocupação de que as companhias não estão exercendo bem o seu
papel. Quando se vendem ações no mercado, deve ter-se
preocupação com o lucro, com o mercado e com os acionistas, e não
uma política prioritária de atendimento social para o saneamento.

Acho que é só fazer um reparo na nossa visão em relação a esse
debate. Com a nova legislação, os Municípios no entorno do Jaíba, da
região do Mucuri e do Norte do Jequitinhonha realmente terão papel
muito importante, pois serão, de fato, concedentes e atores. A
companhia terá que dialogar mais com os Municípios, estipular tarifas
de maneira transparente para que possam ser atores e ter seus
planos municipais, seus conselhos e o controle social. Não podemos
aprovar essa lei como se não houvesse uma lei federal, como se
fosse uma coisa completamente distante do momento que vivemos.

O debate feito nesta Assembléia no ano passado com a
apresentação da subsidiária era um, hoje, é outro, já avançou, temos
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uma lei que precisa ser adequada, assim como o projeto que está
nesta Casa, com a nova visão do saneamento, com a própria Copasa
e com os projetos que estão tramitando. Por isso, os Municípios têm
de estar muito presentes neste debate em relação à questão da
subsidiária do Mucuri e do Jequitinhonha que também trabalha
naquela região. Ninguém mais que os Deputados quer ver o Vida no
Vale, a redução do déficit, o saneamento básico para todos, a geração
de emprego e renda e o desenvolvimento regional sustentável.
Desejamos e queremos isso, não queremos que as coisas sejam
feitas a toque de caixa, na área de “marketing”, queremos realmente
um projeto profundo, discutido com os Municípios, para que assumam
os contratos atuais a partir das novas responsabilidades propostas
pelo governo do Estado e pelos Municípios. Realmente, este debate
merece uma reflexão.

Pergunto à Mesa se o distrito tem estrutura para fazer a gestão do
Jaíba e se a partir da experiência dos Municípios, das dificuldades do
Jaíba I, está em condições de construir efetivamente o Jaíba II, o III e
o IV com os recursos federais. É possível essa construção regional
não com o objetivo de ter lucro, mas para o desenvolvimento daquela
região a partir da sua experiência, suas dificuldades e alternativas
construídas lá. É possível construir também uma alternativa a partir
dos pequenos, dos médios agricultores e até dos empresários,
fazendo uma integração?

Deixo essa pergunta para ser debatida e aprofundada. Pode ser que
o distrito diga que temos condições, que não visamos lucro, que
queremos o melhor para o Jaíba e que, na visão dos pequenos e
médios agricultores, podemos realmente recuperar e desenvolver a
região para que as pessoas possam produzir, ter renda e dignidade no
Jaíba. Para mim, qualquer dúvida em relação à Copasa é também
para recuperar o seu papel estratégico, que é, de fato, da companhia
de saneamento, com todo o seu capital humano, tecnológico e de
recursos que poderão vir a fundo perdido. Agora, a Copasa poderá
receber recursos a fundo perdido para fazer uma boa gestão do
saneamento e garantir melhor qualidade de saneamento, reduzir o
déficit e universalizar, em Minas Gerais, essa tão sonhada luta
histórica do 20 anos.
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O Sr. Cláudio Dotti - Quero agradecer à Assembléia esta
oportunidade, este debate tão produtivo. Assim como a Deputada
Elisa, deixarei alguns pontos para reflexão. Hoje, o governo do Estado
tem a responsabilidade de fazer essa operação preliminar e delegou à
Copasa por meio da Ruralminas. Ele propõe a criação da subsidiária
como um novo “player”, uma nova opção para operação de perímetros
irrigados. Em momento algum se falou numa concorrência, não
estamos disputando mercado com o DIJ, se ele vai ou não operar.
Trabalhamos com o sentido da garantia. Hoje, nos investimentos que
são realizados, qualquer que seja o operador, DIJ, uma empresa
privada ou a Copasa por meio de uma subsidiária, tem de ter
capacidade de investimento e de caixa para investir em curto prazo,
porque as soluções em perímetros irrigados não podem demorar. Se
faltar água em determinado momento, a solução tem de ser
emergencial, o aporte de recursos tem de ser substancial. A Copasa
coloca-se como uma opção. Se esta Casa entender que poderá ser
por meio de uma subsidiária, faremos todos os esforços para cumprir
mais essa missão. O debate é sempre produtivo e precisa ser feito,
mas as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande.
Quando entramos no Projeto Jaíba, há um ano, a nossa previsão de
área ocupada na Etapa II era de 2.000ha. Hoje, estamos com 6.000ha
e com a possibilidade de chegar ao fim deste ano com quase
11.000ha. Temos dois grandes problemas. Será que o governo federal
deu tratamento igualitário a todos esses perímetros irrigados ou o
Projeto Jaíba foi esquecido propositadamente por uma disputa
regional de mercado entre Norte e Nordeste de Minas e o Norte do
Brasil? Como lembrou o Deputado Fábio Avelar, teremos um debate
sobre a transposição do Rio São Francisco. Temos uma outorga
concedida ao governo de Minas, à Codevasf, de 80m3/s. Essa outorga
tem de ser renovada em 2014. Se esse projeto não amadurecer, não
se consolidar - e com esse papo de transposição - teremos essa
outorga? A Casa deve incorporar a questão a este debate, porque
talvez seja dos mais sérios: o problema da água para garantirmos
esse processo. Agradeço a participação e coloco-me à disposição
para qualquer esclarecimento. Muito obrigado a todos.

O Sr. Presidente - Vimos aqui que os objetivos finais são a geração
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de emprego e renda, sobretudo, o desenvolvimento regional e a
eficiência das empresas. Essa é uma busca permanente. A grande
discussão que temos de fazer é com relação à redistribuição dos
recursos alocados, sobretudo aos Municípios brasileiros. Precisamos
rediscutir a questão do pacto federativo, pois, a partir do momento em
que colocarmos mais dinheiro nos Municípios, inclusive nos mais
distantes da Capital, com certeza eles terão condições de trabalhar
melhor e dar melhor qualidade de vida aos cidadãos. A Assembléia
Legislativa de Minas Gerais manifesta seus agradecimentos às
entidades de apoio neste ciclo de debates, aos expositores, aos
debatedores, às autoridades, ao público em geral e aos
telespectadores da TV Assembléia.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 28/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nº 28/2007
tem como objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial
Espírita Glaucus - Naec -, com sede no Município de Betim.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre declaração de utilidade
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pública, com redação dada pela Lei nº 15.430, de 2005, determina,
em seu art. 1º, que pode ser declarada de utilidade pública a
associação ou a fundação constituída “com o fim exclusivo de servir
desinteressadamente à coletividade”.

A concessão do referido título a entidades privadas é uma forma de
o Governo apoiá-las por prestarem serviços necessários à
coletividade, como a assistência social, o atendimento médico, a
pesquisa científica e a promoção da educação, do esporte e da
cultura. Essas instituições prestam seus serviços como o Estado o
faria, sem distinção de raça, cor, credo nem convicções políticas, não
tendo o lucro como finalidade. A atribuição do título implica, portanto,
no estabelecimento de aliança entre o poder público e a iniciativa
privada.

Cabe ressaltar, nesse ponto, que a Constituição da República, no
inciso I do art. 19, impõe a separação entre instituições
governamentais e religiosas, ao vedar aos entes federativos
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes
relações de dependência ou aliança, ressalvada a inter-relação de
interesse público de autoridades governamentais e religiosas, na
forma da lei.

Assim, o texto constitucional consagra o princípio da separação
entre o Estado e entidades religiosas, tendo em vista garantir a
liberdade religiosa, um dos mais importantes direitos individuais,
previsto no art. 5º, VI, da Carta Magna.

Ressalte-se que o Núcleo Assistencial Espírita Glaucus, de acordo
com o art. 1º de seu estatuto, é uma entidade religiosa, de natureza
espírita, e, segundo o art. 2º, tem como finalidade “o estudo teórico,
experimental e prático do espiritismo, a observância e a divulgação da
doutrina codificada por Allan Kardec, inspirando-se no evangelho de
Jesus” e “a evangelização da infância, do jovem e do adulto à luz da
doutrina espírita”.

Em vista disso, a declaração do Núcleo Assistencial Espírita
Glaucus como utilidade pública contraria os preceitos constitucionais
que impõem a tolerância religiosa e a proibição de o Estado
estabelecer alianças com instituições que têm como objetivo a
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propagação de doutrinas sagradas.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 28/2007.

Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 31/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o Projeto de Lei nº
31/2007 tem por finalidade declarar de utilidade pública a Federação
Mineira de Bicicross - FMBx-, com sede no Município de Betim.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 10/2/2007, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Os requisitos pelos quais as entidades em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciadas no art. 1º
da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam: a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 3º do art. 2º do seu estatuto prevê a não
remuneração de seus Diretores e Conselheiros, enquanto o art. 29
determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere, legalmente constituída no
Estado, detentora do título de utilidade pública estadual.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 31/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião
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Costa - Delvito Alves - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 69/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.810/2006, a proposição em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação do
Desenvolvimento Urbano de Lontra - Adul -, com sede no Município
de Lontra.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 69/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação do Desenvolvimento Urbano de Lontra.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas

no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da Associação determina, pelo art. 24, que
as atividades dos Diretores, Conselheiros, associados e benfeitores
serão inteiramente gratuitas; e, pelo art. 47, que, em caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 69/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -
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Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 11/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 11/2007
altera o § 3º do art. 16-B da Lei nº 7.772, de 8/9/80.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais.

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

Fundamentação
O projeto de lei em tela, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo,

pretende dar nova redação ao § 3º do art. 16-B da Lei nº 7.772, de
1980, que dispõe sobre a proteção, a conservação e a melhoria do
meio ambiente.

De acordo com a mensagem governamental, a medida é necessária
para a correção de erro material na publicação da lei, que, ao fazer
remissão ao § 1º do art. 16-B, mencionou o § 2º.

A redação atual do referido § 3º trata da atuação da Polícia
Ambiental da PMMG, mediante delegação de competência do Ibama,
com interveniência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, observado o disposto no § 2º.

Por sua vez, o § 2º estabelece que os servidores da Semad e os da
Polícia Ambiental da PMMG, no exercício de atividades de
fiscalização, deverão lavrar autos de fiscalização, embargo, interdição
e infração nos formulários próprios do Sistema Estadual de Meio
Ambiente e encaminhar os respectivos processos à entidade
vinculada à Semad responsável pela autuação.

Já o § 1º cuida da delegação de atribuições da Feam, do IEF e do
Igam à PMMG, mediante convênio com interveniência da Semad, para
todos os atos de fiscalização ambiental, excetuados os de aplicação
de pena de multa simples ou diária em valor superior a R$100.000,00,
suspensão ou redução de atividades e embargo de obra ou atividade,
sem a devida motivação, elaborada por técnico habilitado, salvo em
assuntos de caça, pesca ou desmatamento.
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Portanto, a intenção do projeto do Governador do Estado é limitar e
estabelecer condicionantes à atuação da PMMG para o exercício de
fiscalização em matéria ambiental. Como se observa, trata-se de
medida de natureza administrativo-organizacional no âmbito do Poder
Executivo.

Nesse sentido, a Constituição do Estado assegura, em caráter
privativo, a competência do Chefe do Executivo para inaugurar o
processo legislativo, nos termos do art. 66, III, “e”, e estabelece, no
art. 90, VI e XIV, o seguinte:

“Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:
VI - fundamentar os projetos de lei que remeter à Assembléia

Legislativa;
(...)
XIV - dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do

Poder Executivo;”.
Ressalte-se, ainda, sobre a proposição, que a correção material

almejada é indispensável, tendo em vista a autonomia do IEF, do
Igam e da Feam, entidades integrantes da administração pública
indireta, dotadas de personalidade jurídica própria, para promover a
celebração de convênio de forma independente, admitida apenas a
interveniência de outro órgão do governo, como a Semad, no caso,
para harmonização das ações administrativas e otimização de
resultados.

Assim, não vislumbramos óbice jurídico à regular tramitação da
matéria nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 11/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 21/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Eros Biondini,
tem o propósito de proibir o envio de cartões de crédito e débito, sem
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a prévia e expressa autorização do consumidor.
Publicado em 9/2/2007, foi o projeto distribuído a esta Comissão,

para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto no art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende corrigir uma prática levada a efeito

pelas instituições financeiras, a qual, segundo justifica o autor do
projeto, se mostra incompatível com a legislação de proteção do
consumidor.

A referida prática consiste na remessa de cartões de crédito e débito
aos consumidores, sem que estes tenham solicitado esse serviço.

A prestação de serviços sem a prévia solicitação dos consumidores
é equiparada ao caso das amostras grátis, segundo dispõe a Lei nº
8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor. A despeito dessa equiparação legal, as operadoras de
cartão de crédito, segundo o autor da proposição, acabam por cobrar
anuidades, o que viria a ser proibido por meio da proposta em análise.

Não obstante a necessidade de coibir as práticas abusivas
perpetradas pelas instituições financeiras, entendemos que a
proposição em exame encontra óbices de natureza constitucional,
inexistindo condições para que esta Casa Legislativa disponha sobre
a matéria.

Com efeito, o art. 22 da Constituição da República insere na órbita
da competência privativa da União a edição de leis que versem sobre
a política de crédito, câmbio, seguros e transferências de valores.

Por outro lado, a competência administrativa para disciplinar a
atividade das instituições financeiras é do Banco Central do Brasil, por
força do disposto no art. 192 da Carta Federal, e se efetiva por meio
de leis específicas e de decisões do Conselho Monetário Nacional,
conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.591, que teve
como relator o Ministro Carlos Velloso, valendo transcrever o seguinte
excerto desse julgado: “O Conselho Monetário Nacional é titular de
capacidade normativa - a chamada capacidade normativa de
conjuntura - no exercício da qual lhe incumbe regular, além da
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constituição e fiscalização, o funcionamento das instituições
financeiras, isto é, o desempenho de suas atividades no plano
financeiro”.

Nunca é demais lembrar que o egrégio Superior Tribunal de Justiça,
após reiteradas decisões acerca da matéria, acabou por editar a
Súmula nº 283, que reconhece as empresas administradoras de
cartão de crédito como instituições financeiras, o que, fatalmente, as
submete à fiscalização do Banco Central do Brasil e às normas do
sistema financeiro nacional.

Por último, cabe lembrar que o Departamento de Proteção e Defesa
do Consumidor - DPDC -, órgão do Ministério da Justiça, instância
máxima da defesa do consumidor no País, celebrou termo de
ajustamento de conduta com as principais operadoras de cartão de
crédito para proibir a remessa de cartões aos consumidores, sem que
estes tenham solicitado a prestação do serviço, documento esse que
prevê, por sinal, a aplicação de vultosas multas em caso de
desobediência.

Não vislumbramos, portanto, possibilidade de tramitação nesta Casa
do projeto em exame, em que pese ao alcance que uma medida
dessa natureza poderia atingir, em benefício da classe de
consumidores.

Conclusão
Em face do exposto concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 21/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 42/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 11/2007, o Governador do Estado enviou
a esta Casa o Projeto de Lei nº 42/2007, que visa a autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Curvelo o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007 e
distribuída a esta Comissão, a que compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,



462

nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em análise tem como objetivo conceder autorização
legislativa ao Executivo para transferência de bem público do Estado
para Município, constituído de terreno com área de 2.030,00m²,
situado na Rua Gutemberg, s/nº, Bairro Alto Bom Jesus, no Município
de Curvelo, registrado sob o nº 30.581, a fls. 106 do Livro 3-AX, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curvelo. O imóvel foi
incorporado ao patrimônio do Estado por aquisição de particulares,
para construção de um grupo escolar, mas atualmente se encontra
ocioso.

A autorização prévia é exigência do art. 18 da Carta mineira e do
inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o
art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas para
licitações e contratos da administração pública, que reforça tal
exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.

Nesse sentido, informa o autor do projeto que a referida área será
destinada a instalação de um centro de referência e assistência social
ao programa de saúde da família. Tal finalidade, condicionante da
doação, está formalizada no parágrafo único do art. 1º do projeto e
vem atender ao interesse da coletividade.

Mesmo sendo o bem transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia. Esta, no caso em
apreço, está prevista no art. 2º do projeto, que estabelece o retorno do
imóvel ao patrimônio da entidade doadora, se, após o termo de cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 42/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 77/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 77/2007

destina aos arsenais das Polícias Militar e Civil as armas apreendidas
no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 17/2/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer preliminar quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme determina o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Cumpre dizer que o projeto em epígrafe resulta de pedido de
desarquivamento do Projeto de Lei nº 187/2003, o qual, por seu turno,
resultou do desarquivamento do Projeto de Lei nº 186/99.

Fundamentação
Nos termos do projeto em análise, 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. A cada corporação competirá verificar que tipos de
armas poderão ser utilizadas.

Embora seja meritória a motivação que anima o autor da proposição,
cumpre dizer que ela apresenta um vício de inconstitucionalidade de
natureza insanável, ao colidir com o disposto no art. 22, XXI, da
Constituição da República, o qual estabelece ser da competência
privativa da União legislar sobre normas gerais de organização,
efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das
polícias militares e corpos de bombeiros militares. No exercício dessa
competência constitucional, a União editou a Lei 10.826, de
22/12/2003, conhecida como o Estatuto do Desarmamento, que
dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e
munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - Sinarm -, que define
crimes e dá outras providências.

Tal diploma normativo, já em seu artigo inaugural, estabelece que o
Sinarm, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia
Federal, tem circunscrição em todo o território nacional.

Por seu turno, o art. 25 do Estatuto do Desarmamento traz
disposição expressa relativa à destinação de armas apreendidas. Eis
os termos da disposição:
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“Art. 25 - Armas de fogo, acessórios ou munições apreendidos
serão, após elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos,
encaminhados pelo juiz competente, quando não mais interessarem à
persecução penal, ao Comando do Exército, para destruição, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

Parágrafo único - As armas de fogo apreendidas ou encontradas e
que não constituam prova em inquérito policial ou criminal deverão ser
encaminhadas, no mesmo prazo, sob pena de responsabilidade, pela
autoridade competente para destruição, vedada a cessão para
qualquer pessoa ou instituição”.

As disposições transcritas constam de lei nacional, razão pela qual
se impõem à observância compulsória de todos os Estados membros
da federação. Disso resulta que o projeto em exame adentra seara
normativa exclusiva da União, em ofensa ao princípio constitucional
de repartição de competências, razão pela qual não tem como
prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 77/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 85/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, desarquivada a pedido do Deputado
Weliton Prado, pretende alterar a Lei nº 6.763, de 26/12/75, para
reduzir a alíquota do ICMS incidente sobre o consumo residencial de
energia elétrica.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em epígrafe pretende alterar a Lei nº 6.763, de
26/12/75, a fim de reduzir de 30% para 25% a alíquota do ICMS
incidente sobre o consumo residencial de energia elétrica. Trata-se de
proposta que já tramitou nesta Casa legislativa, cuja matéria insere-se
na órbita da competência legislativa estadual, haja vista o disposto no
art. 24, I, da Constituição da República.

Em que pese ao grande alcance da medida, deparamos com óbices
de natureza constitucional e legal que inviabilizam o andamento do
projeto.

Os incentivos e benefícios fiscais concedidos pelos Estados e pelo
Distrito Federal dependem da celebração de convênio no âmbito do
Conselho de Política Fazendária - Confaz -, conforme preconiza o art.
155, § 2º, “g”, da Constituição da República, e a Lei Complementar nº
24, de 7/1/75.

Esta, a propósito, é a posição consolidada do Supremo Tribunal
Federal, nas mais diversas decisões, em ações diretas de
inconstitucionalidade de leis estaduais que versam sobre concessão
de incentivo ou redução de alíquota do imposto cogitado.

Por outro lado, a proposta não atende o disposto na Lei
Complementar nº 101, de 4/5/2000, que condiciona a concessão ou a
ampliação de benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia
de receita ao estudo do impacto da medida no orçamento do Estado.

Além disso, a referida norma exige que o proponente demonstre que
a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária
e que há mecanismos de compensação para a perda de receita
decorrente da implementação das medidas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 85/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Delvito Alves -

Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Hely
Tarqüínio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 6/3/2007, as seguintes
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comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

José Maria Fanuchi, ocorrido em 4/3/2007, em Pouso Alegre. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, notificando o falecimento do Sr.
Nirlando Moacir de Miranda Beirão, ocorrido em 25/2/2007, nesta
Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento de Dom
Ivo Lorscheiter, Bispo Emérito de Santa Maria, RS, ex-Presidente da
CNBB, ocorrido em 5/3/2007, em Santa Maria, RS. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento da Sra.
Olga Coelho Ullman, ocorrido em 6/3/2007, em Boa Vista, Distrito de
Juatuba. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/3/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, Inácio Franco e Mauri

Torres.
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 4/2007 - Projetos de Lei
nºs 210 a 259/2007 - Requerimentos nºs 2 a 7/2007 - Requerimentos
da Deputada Ana Maria Resende (12) e dos Deputados André
Quintão (5), Dinis Pinheiro (20), Domingos Sávio e Durval Ângelo -
Comunicações: Comunicação do Deputado Sávio Souza Cruz -
Oradores Inscritos: Discursos do Deputado Juninho Araújo, da
Deputada Gláucia Brandão, do Deputado Inácio Franco, da Deputada
Cecília Ferramenta e do Deputado Domingos Sávio - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende (12)
e dos Deputados André Quintão (5), Dinis Pinheiro (20), Domingos
Sávio e Durval Ângelo; deferimento - 2ª Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
3.374/2006; discursos dos Deputados Lafayette de Andrada e Fábio
Avelar; questão de ordem; discursos dos Deputados Fábio Avelar,
Carlin Moura, Almir Paraca e Padre João; apresentação das Emendas
nºs 17 a 29; encerramento da discussão; designação de relator;
utilização pelo relator do prazo regimental para emissão de parecer -
Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
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Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco -
Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião  Costa -  Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4/2007
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 92/2006)

Altera a Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006, que
dispõe sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 89, de 12 de
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janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
§ 1º - Integram o Colar Metropolitano da RMBH os Municípios de

Barão de Cocais, Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, Catas
Altas, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, Moeda,
Pará de Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, São José da
Varginha e Sete Lagoas.”.

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

Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Mauri Torres
Justificação: O projeto de lei complementar apresentado pretende

integrar os Municípios de Bom Jesus do Amparo e Catas Altas ao
Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
RMBH -, já que os dois Municípios mantêm fortes vínculos com as
cidades que compõem a RMBH, situam-se no entorno da referida
região e são atingidos pelo processo de metropolização.

É interessante observar que o Município de Bom Jesus do Amparo
pertenceu ao Município de Santa Bárbara e, posteriormente, a Barão
de Cocais, de onde se emancipou em 1953. Já Catas Altas também
pertenceu a Santa Bárbara e emancipou-se em 1995. Ambos os
Municípios de origem, Barão de Cocais e Santa Bárbara, pertencem
ao Colar Metropolitano da RMBH.

Verifica-se, então, que, na forma do art. 3º da Lei Complementar nº
89, de 12/1/2006, Bom Jesus do Amparo e Catas Altas devem
participar do Colar Metropolitano da RMBH, integrando-se, assim, no
planejamento regional decorrente do aperfeiçoamento da gestão
metropolitana.

Por isso, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei complementar.

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

PROJETO DE LEI Nº 210/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 86/2003)

Cria o Programa Escola no Lar para alunos enfermos.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Programa Escola no Lar destinado a alunos da

rede pública de ensino, que, por motivo de doença, estejam
impossibilitados de comparecer à sala de aula.

Art. 2º - O Programa tem por objetivo oferecer ao aluno enfermo, em
domicílio ou em hospitais, a orientação, o acompanhamento e o
suporte necessários para evitar o atraso no aprendizado e a possível
repetência.

Parágrafo único - A orientação, o acompanhamento e o suporte a
que se refere o “caput” deste artigo deverão ser prestados por
voluntários, em comum acordo com o corpo docente, sob a forma de
atendimento individualizado, aulas de reforço e ajuda nos deveres
escolares, entre outras.

Art. 3º - Poderão participar como agentes do Programa:
I - professores, ativos e inativos;
II - especialistas em educação, ativos e inativos;
III - voluntários que comprovarem, perante a direção da escola,

capacitação para o desempenho da atividade.
Art. 4º - Para a implementação do Programa, a direção do

estabelecimento de ensino poderá articular-se com associações
comunitárias, centros sociais e de estudos, bibliotecas e outra
entidades.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A proposição sob comento tem como objetivo

fundamental estender o referido benefício, que já vem logrando êxito
nas escolas da rede privada de ensino, aos estudantes das escolas
públicas, em todos os níveis, seja no ensino fundamental seja no
ensino médio. Motivaram-me a apresentar este projeto de lei os
diversos apelos enviados a meu gabinete parlamentar, em especial,
pedido formulado pela mãe de uma criança carente, acometida de
grave enfermidade, que a afastaria durante oito meses da sala de
aula, sem que a escola, nesse período, disponibilizasse o ensino
domiciliar, prejudicando o ensino de qualidade, o qual é dever do
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Estado.
Pelo exposto, conto com o apoio dos colegas parlamentares para

aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 211/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 92/2003)

Institui o Programa Deputado Mirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Programa Deputado Mirim  no âmbito do

Estado de Minas Gerais, que tem como objetivo levar ao
conhecimento dos futuros cidadãos de nosso Estado a dinâmica do
trabalho diário dos Deputados Estaduais de Minas Gerais.

Parágrafo único - O programa de que trata o “caput” deste artigo
deverá ser implantado no mês de outubro, em conformidade com o
calendário da Assembléia Legislativa.

Art. 2° - O programa se destinará a fomentar as açõ es
parlamentares desenvolvidas no Poder Legislativo, tais como
processo legislativo, tramitação de proposições, reuniões de Plenário
e de comissões, audiências públicas e reuniões especiais, bem como
todas e quaisquer ações desenvolvidas pelos parlamentares na
Assembléia Legislativa, para o aprofundamento da cidadania entre os
jovens representantes da sociedade mineira.

Art. 3° - O programa será desenvolvido conjuntament e com a
Secretaria de Estado da Educação, por meio de suas 42
Superintendências Regionais de Ensino, as quais indicarão o
processo e a forma de escolha de dois alunos de curso regular da 5ª à
8ª série do ensino fundamental, respeitando-se o que reza o art. 5° e
incisos da Constituição Federal de 1988.

Art. 4° - Os deputados mirins serão recebidos por e quipe de
funcionários da Assembléia Legislativa, designada pela Mesa da
Assembléia, que, através de minicursos relâmpago, apresentará todo
o processo legislativo.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
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Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O estudo do Estado de Minas Gerais nas escolas

públicas se dá nas primeiras séries do ensino fundamental, na
disciplina de Estudos Sociais. Com isso, os alunos pouco aprendem a
respeito das mais diversas riquezas materiais e históricas do Estado.
O programa objeto deste projeto de lei tem o intuito de mostrar Minas
Gerais de forma mais variada, não só no aspecto geográfico-social,
mas também mediante fatos e personalidades pouco divulgados para
os alunos. Poucos são os nossos jovens estudantes que sabem quem
foi D. Joaquina de Pompéu, onde se localiza a Fazenda Cabangu ou
onde está situado o nosso Museu da Aeronáutica. A oportunidade de
se conhecerem as várias riquezas deste Estado será um prêmio mais
que justo a todo aluno egresso da rede estadual de educação.

Desde já conto com o apoio dos nobres pares desta Casa
Legislativa à aprovação deste importante projeto de lei, que muito
acrescentará à formação de nossos jovens alunos.

- 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 212/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 95/2003)

Dispõe sobre afixação de plaquetas com os respectivos preços nos
produtos expostos em vitrines, balcões, gôndolas, prateleiras e
cabides, no comércio em geral, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a afixação de plaquetas com os respectivos

preços nas mercadorias expostas em vitrines, balcões, gôndolas,
prateleiras e cabides, no comércio lojista, ambulante ou eventual.

Parágrafo único - O preço a que se refere o “caput” deste artigo,
expresso em moeda corrente nacional, será registrado em plaquetas
de papelão, acrílico, metal, vidro, madeira ou qualquer outro material,
garantida sua fácil e rápida visualização pelo consumidor e mantida a
observância da Lei nº 12.789, de 17 de abril de 1998.

Art. 2º - Fica vedada a coleta de dados pessoais de clientes ou não,
em fichas ou formulários, para fins de sorteio.

Parágrafo único - Os sorteios serão realizados por meio de cupons
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numerados, ficando o concorrente na posse do canhoto respectivo, e
poderão, ainda, ser realizados por meio de processos eletrônicos,
devendo ser dada ampla publicidade quanto ao número contemplado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O projeto de lei em tela tem a finalidade de aprimorar a

legislação atual, dispondo sobre afixação de plaquetas contendo
preços das mercadorias em qualquer produto exposto em vitrines,
balcões, gôndolas, prateleiras e cabides, no comércio em geral e
investe, assim, na transparência das relações de consumo,
asseguradas pelo Código de Defesa do Consumidor. A afixação de
plaquetas com os preços respectivos impede a conhecida estratégia
dos maus comerciantes acostumados a praticar preços de acordo com
“a cara do consumidor”. Propõe, ainda, que os sorteios sejam
realizados por meio de cupons numerados ou processos eletrônicos,
evitando que as “fichas cadastrais” ou formulários sejam direcionados
para outros fins, após o sorteio, como parece ser o seu real e
inconfessável objetivo.

- 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 213/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 97/2003)

Dispõe sobre a inclusão da categoria Condomínios Residenciais na
estrutura de consumidores da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais e dá outras providências.

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

Categoria Econômica de Consumidores da COPASA-MG.
Parágrafo único - A alteração de que trata o “caput” deste artigo

acrescenta Condomínios Residenciais à categoria de consumidores.
Art. 2º - Esta lei altera o Capítulo XIII, art. 66 e seu parágrafo único,

do Decreto nº 32.809, de 29/7/91, e o art. 17 e seu parágrafo único do
Decreto nº 33.611, de 21/5/92.

Art. 3º - O consumo mínimo desta categoria será de 60 (sessenta)
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m³ de água/mês, por condomínio residencial.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O projeto de lei que ora apresento visa a corrigir o

estímulo ao desperdício de água, causado pela falta da categoria dos
condomínios residenciais no grupo de consumidores da COPASA-MG.
As categorias de usuários estão classificadas assim: residencial,
industrial, comercial e pública, sendo o consumo mínimo por
residência igual a 10m³ e, em se tratando de condomínios, é
multiplicado o números de apartamentos por 10m³. Daí, a constatação
de que muitos condomínios residenciais do Estado, com a previsão de
consumo mensal de 800m³ de água/mês (80 apartamentos x 10m³),
historicamente consomem em média de 400m³ de água/mês, e isso
incentiva os síndicos e os condôminos a consumir com desperdício ou
até a revender água. Esta iniciativa irá ajustar sem prejuízos
administrativos e financeiros a estrutura econômica de consumidores
da COPASA-MG. Em face do exposto, apresentamos este projeto de
lei para apreciação de nossos nobres pares.

- 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 214/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.137/2003)

Autoriza a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias - ICMS -, incidente sobre a saída, nas
operações internas, para a aquisição de ônibus para utilização
exclusiva no transporte coletivo de passageiros.

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

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Operações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - incidente sobre a saída, em operações
internas, para a aquisição de ônibus para utilização exclusiva no
transporte coletivo de passageiros, na forma, no prazo, nas condições
e na disciplina de controle estabelecidos em regulamento.
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Parágrafo único - A isenção a que se refere o “caput” deste artigo
será concedida nos termos fixados em convênio de que trata o art. 8º
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, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A isenção do ICMS incidente, nas operações internas,

sobre a compra de ônibus destinados ao transporte coletivo de
passageiros é muito importante para a categoria. A diminuição do
preço do ônibus permite maior renovação da frota, dando assim mais
segurança, conforto, causando menor poluição e diminuindo também
o custo na manutenção; todavia, a isenção só pode ser concedida se
autorizada por convênio aprovado pelo CONFAZ. A necessidade da
presente lei é prevista na Lei Complementar Federal nº 24.

De acordo com esse entendimento e ciente da necessidade dessa
medida, venho propor o presente projeto de lei, que, por ser justo, há
de contar com o apoio dos colegas desta egrégia Casa.

- 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 215/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.184/2003)

Proíbe a freqüência e o manuseio nos estabelecimentos comerciais,
“shopping centers” e clubes de lazer, por crianças e adolescentes, de
programas informatizado de quaisquer espécies de jogos que induzam
ou estimulem a violência.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam proibidos a freqüência, em qualquer horário ou dia, e

o manuseio nas lojas comerciais, “shopping centers” e clubes de lazer,
por crianças e adolescentes, de programas informatizados de
quaisquer espécies de jogos que induzam ou estimulem a violência.

Art. 2º - Compreenda-se a faixa etária de crianças e adolescentes
segundo o disposto no art. 2º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 -
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art. 3º - O descumprimento desta lei imputará ao comerciante,
sucessivamente:
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I - advertência administrativa;
II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;
III - suspensão do alvará de funcionamento por trinta dias;
IV - cassação do alvará de funcionamento e multa.
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, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A proliferação de lojas com programas informatizados

de jogos violentos direcionados para crianças e adolescentes vem
causando extrema preocupação às famílias e também ao poder
público. A grande maioria dos freqüentadores é composta de jovens
ainda em formação, e esses jogos contribuem somente para a
violência, nunca para uma educação tradicional, voltada para as
coisas boas, para os bons costumes e a boa formação psicológica dos
nossos jovens. É pensando na boa formação e no crescimento
saudável que apresento este projeto em defesa da família e dos bons
costumes. Conto com o apoio dos meus pares para sua aprovação.

- 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 216/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.666/2004)

Dispõe sobre a exploração e a fiscalização da LOTOMINAS pela
Loteria do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo I

Das Modalidades Lotéricas
Art. 1º - A Loteria do Estado de Minas Gerais - LEMG - poderá

explorar, sem prejuízo de outras modalidades, as seguintes espécies
de loterias:

I - LOTOMINAS, que consiste em sorteios, ao acaso, de números de
um a oitenta e nove, alinhados em cartela, com extrações sucessivas,
até que um ou mais concorrentes atinjam o objetivo previamente
determinado, sendo a premiação feita mediante rateio com pagamento



477

em moeda corrente ou bens materiais;
II - LOTOMINAS On-Line, que consiste na utilização de terminal

eletrônico munido de vídeo, cilindro ou qualquer outra forma de
demonstração da combinação vencedora, contendo gerador de
números aleatórios, símbolos ou figuras, acionado diretamente pelo
jogador, mediante aposta em dinheiro ou seu equivalente,
proporcionando prêmios em dinheiro;

III - LOTOMINAS Popular, que consiste na realização de sorteios
eventuais, em locais e datas previamente anunciados, mediante
processo de extração aleatória, sem contato humano, podendo
oferecer prêmios exclusivamente em forma de bens ou serviços.

Capítulo II
Do Credenciamento dos Agentes Lotéricos

Art. 2º - A LEMG explorará as modalidades lotéricas enumeradas no
art. 1º por meio de seus agentes lotéricos, mediante a observância
dos requisitos e das condições constantes na regulamentação por ato
administrativo a ser editado pela autarquia.

Art. 3º - Consideram-se agentes lotéricos:
I - as entidades desportivas que requeiram o credenciamento para a

exploração das modalidades lotéricas de que trata esta lei e que
preencham os requisitos e as condições a serem fixadas pela LEMG
por meio de resolução.

II - a pessoa jurídica de direito privado que requeira o
credenciamento para a exploração das modalidades lotéricas de que
trata esta lei e que preencha os requisitos e as condições a serem
fixadas pela LEMG por meio de resolução.

Parágrafo único - A entidade desportiva de que trata o inciso I
poderá contratar empresa administradora para exploração das
modalidades lotéricas previstas no art. 1º, observada a
regulamentação a que se refere o art. 2º desta lei.

Art. 4º - O agente lotérico, ao requerer o credenciamento, recolherá
previamente à LEMG a importância de R$ 2.128,20 (dois mil cento e
vinte e oito reais e vinte centavos), sendo a loteria correspondente a
LOTOMINAS, a LOTOMINAS On-Line e a LOTOMINAS Popular.

Capítulo III
Da Autorização para Funcionamento
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Art. 5º - Os agentes lotéricos credenciados somente poderão iniciar
suas atividades após obterem autorização anual de funcionamento
expedida pela LEMG, cuja concessão se condiciona à prévia
verificação do atendimento de todas as normas regulamentares, bem
como ao pagamento das seguintes quantias:

I - R$10.641, 00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), em se
tratando de LOTOMINAS;

II - R$ 21.282,00 (vinte e um mil duzentos e oitenta e dois reais), em
se tratando de LOTOMINAS e de LOTOMINAS On-Line;

III - R$10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), em se
tratando de LOTOMINAS On-Line explorada em salas especiais;

IV - R$10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), em se
tratando de LOTOMINAS Popular.

Parágrafo único - Os agentes lotéricos recolherão à LEMG os
valores indicados neste artigo, a título de renovação da autorização de
funcionamento, até o décimo dia útil do segundo mês de cada ano.

Capítulo IV
Da LOTOMINAS

Art. 6º - Para a realização da LOTOMINAS, sem prejuízo de outras
normas regulamentares, o agente lotérico credenciado obriga-se a:

I - criar ambiente especial, com capacidade mínima para duzentos
participantes sentados;

II - funcionar em dias e horários previamente determinados;
III - manter circuito de som e imagem que permita a todos os

participantes perfeita e permanente audiência e visibilidade de cada
procedimento do sorteio;

IV - possuir equipamentos apropriados para a extração dos
números, mediante sistema aleatório, isento de contato humano;

V - possuir equipe de segurança, conforme a Lei nº 7.102, de 20 de
junho de 1983, normatizada pela Portaria nº 992, de 25 de outubro de
1995, do Departamento de Polícia Federal.

Art. 7º - A destinação total dos recursos arrecadados em cada
sorteio da LOTOMINAS dar-se-á nos seguintes termos:

I - 65% (sessenta e cinco por cento) para premiação bruta, já
incluída a parcela correspondente ao Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF -, a taxas, a tarifas e a quaisquer outros eventuais
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incidentes;
II - 7% (sete por cento) da receita bruta para a entidade desportiva,

ou para a LEMG, nesta última hipótese se auferido pela pessoa
jurídica de que trata o inciso II do art. 3º desta lei;

III - 28% (vinte e oito por cento) para custeio das despesas de
administração, operação e divulgação.

§ 1º - Entende-se por receita bruta o valor total proveniente da venda
de cartelas, deduzidos os valores pagos a título de premiação,
impostos, taxas e tarifas incidentes.

§ 2º - O valor a que se refere o inciso II deste artigo não poderá ser
inferior a R$5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinqüenta
centavos) por mês.

Art. 8º - O agente lotérico que explorar a LOTOMINAS recolherá
mensalmente à LEMG o equivalente a 3% (três por cento) da receita
bruta proveniente da venda das cartelas.

Capítulo V
Da LOTOMINAS On-Line

Art. 9º - Os jogos processados pelos terminais da LOTOMINAS On-
Line assegurarão, em ciclo temporal a ser definido em resolução, o
pagamento de premiação bruta mínima de 75% (setenta e cinco por
cento) do valor total das apostas de cada terminal.

Art. 10 - As receitas oriundas da LOTOMINAS On-Line serão
destinadas à LEMG e corresponderão aos valores previstos no art. 13
desta lei.

Art. 11 - A autorização para funcionamento de terminal da
LOTOMINAS On-Line, observados os requisitos para a respectiva
habilitação, a ser regulamentada nos termos do art. 2º desta lei, será
concedida apenas ao agente lotérico previamente autorizado pela
LEMG.

§ 1º - O terminal da LOTOMINAS On-Line será instalado e operado
em sala especial, clube, hotel ou em sala contígua ou não ao
estabelecimento onde se processe a LOTOMINAS.

§ 2º - Considera-se sala especial o recinto independente da sala de
LOTOMINAS situado em qualquer local do território do Estado, com
capacidade mínima para vinte terminais de LOTOMINAS On-Line.

§ 3º - A sala onde forem instalados os terminais da LOTOMINAS
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On-Line destinar-se-á exclusivamente a esse tipo de modalidade,
sendo admissível no mesmo ambiente físico somente serviços de bar
e restaurante.

§ 4º - Fica vedada a exploração de terminal de loteria de
LOTOMINAS On-Line em bares, lanchonete, padaria e demais locais
onde seja permitido o ingresso de menores.

§ 5º - Os clubes e hotéis deverão destinar uma sala especialmente
para a exploração dos terminais de LOTOMINAS On-Line, dentro de
suas dependências, sendo vedados o acesso e a permanência de
menores.

§ 6º - O agente lotérico a que se refere o “caput” deste artigo fica
obrigado a possuir equipe de segurança, nos termos do inciso V do
art. 6º desta lei.

Art. 12 - Na modalidade LOTOMINAS On-Line poderá ser autorizado
o funcionamento de, no máximo, trezentos terminais por
estabelecimento.

Art. 13 - Os agentes lotéricos credenciados para a LOTOMINAS On-
Line recolherão os seguintes valores para a LEMG:

I - R$532,50 (quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos),
anualmente, por terminal da LOTOMINAS On-Line, pelo selo de
controle expedido pela LEMG;

II - R$53,20 (cinqüenta e três reais e vinte centavos), mensalmente,
por terminal da LOTOMINAS On-Line instalado.

Parágrafo único - Somente será permitido o funcionamento de
terminal com o selo de controle expedido pela LEMG.

Capítulo VI
Da LOTOMINAS Popular

Art. 14 - A LEMG poderá firmar convênio com municípios, cabendo-
lhes autorizar e fiscalizar sorteios da LOTOMINAS Popular, bem como
as receitas correspondentes.

Parágrafo único - Os recursos oriundos dos sorteios da
LOTOMINAS Popular serão aplicados no município onde se realizar o
evento, desde que conveniado.

Art. 15 - A premiação em cada sorteio da LOTOMINAS Popular será
representada por bens materiais, cujo valor total corresponderá, no
mínimo, a 25% (vinte e cinco por cento) do valor de face multiplicado
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pelas cartelas de série.
Parágrafo único - O sorteio da LOTOMINAS Popular poderá ser feito

mediante processo eletrônico de comprovada segurança e
previamente aprovado pela LEMG.

Capítulo VII
Das Disposições Gerais

Art. 16 - Para efeito de recolhimento das taxas anuais instituídas por
esta lei, será observado o princípio da proporcionalidade entre a data
do pagamento para o início da atividade e o ano fiscal.

Art. 17 - Será permitida a exploração de, no máximo, três salas de
loteria de LOTOMINAS por entidade desportiva, respeitada a
circunscrição territorial do município onde se localizar a sede principal
da entidade desportiva.

Art. 18 - As cartelas para operacionalização das loterias serão
confeccionadas pela Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais,
contendo código de barras, ficando condicionada a sua aquisição à
comprovação do repasse financeiro de que tratam o art. 5º e o inciso II
do art. 7º desta lei.

Art. 19 - A LEMG manterá um fiscal, em sistema de rodízio, durante
todo o horário de funcionamento do estabelecimento.

Art. 20 - Todas as pessoas que entrarem nas salas de LOTOMINAS
deverão ser identificadas com a apresentação de cédula de identidade
e CPF, fornecendo endereço residencial e outros dados solicitados e
cadastradas em sistema informatizado e interligado à LEMG, à
Secretaria de Defesa Social e ao Ministério Público do Estado de
Minas Gerais.

Art. 21 - Todos os ganhadores receberão seus prêmios após
assinatura de documento/recibo que conterá sua identificação com
cédula de identidade, CPF, endereço residencial e outros dados
solicitados e o valor do prêmio pago e a forma de pagamento.

§ 1º - Se o pagamento for efetuado em cheque, deverá constar do
documento/recibo o número do mesmo, o banco sacado e o emitente.

§ 2º - A relação dos ganhadores devidamente identificados e os
valores dos prêmios pagos deverão ser informados à LEMG, à
Secretaria de Defesa Social, ao Ministério Público do Estado de Minas
Gerais, à Secretaria de Estado da Fazenda e à Delegacia da Receita
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Federal em Minas Gerais, em um prazo máximo de dois dias após a
data do evento.

Art. 22 - As cartelas deverão ser marcadas à mão, sendo proibido o
uso de computadores ou qualquer outro meio eletrônico de marcação.

Art. 23 - Entre os sorteios deverá ser observado um intervalo de dez
minutos para identificação dos ganhadores e pagamento dos prêmios.

Art. 24 - O agente lotérico é responsável pela correta exploração da
modalidade lotérica em que for credenciado, bem como pelos efeitos
dela decorrentes, mesmo que contrate empresa administradora.

§ 1º - A relação jurídica proveniente da exploração das modalidades
lotéricas de que trata esta lei se estabelecerá somente entre a LEMG
e seus agentes lotéricos.

§ 2º - A empresa administradora terá relação jurídica apenas com as
entidades desportivas, quando for o caso, observadas todas as
disposições desta lei, bem como sua regulamentação.

Art. 25 - É expressamente vedada a presença de menores de 18
anos nos recintos onde se realize qualquer das modalidades lotéricas
previstas nesta lei.

Art. 26 - A LEMG poderá utilizar os recursos técnicos operacionais
de órgão público federal, estadual e municipal e de empresa privada,
nacional ou estrangeira, de ilibada reputação e notória especialização,
para proceder a exame técnico de equipamento, com a finalidade de
assegurar o seu funcionamento regular e adequado.

Art. 27 - Os resultados líquidos obtidos pela LEMG, pela exploração
das modalidades lotéricas previstas nesta lei, serão destinados a
projetos de interesse social relacionados à segurança pública, à saúde
e à promoção humana;

Capítulo VIII
Das Disposições Finais

Art. 28 - A LEMG fiscalizará os agentes lotéricos que explorarem as
modalidades previstas nesta lei, ficando aquele que descumprir
qualquer de suas disposições sujeito às seguintes penalidades
administrativas:

I - advertência por escrito;
II - multa;
III - interdição dos equipamentos;



483

IV - suspensão das atividades;
V - cassação da autorização;
VI - descredenciamento do agente lotérico.
Parágrafo único - A penalidade administrativa será precedida de

notificação ao agente lotérico, para, no prazo de dez dias, apresentar
sua defesa por escrito.

Art. 29 - Não é permitida a instalação e a exploração de qualquer
equipamento eletrônico de jogo além dos previstos nesta lei,
independentemente de sua classificação ou denominação, que utilize
terminal de vídeo, cilindro ou outra forma de demonstração de
combinação vencedora e que acionado pelo apostador mediante
aposta em dinheiro ou equivalente, proporcione ao ganhador prêmio
em dinheiro ou bens.

Art. 30 - Não será concedido credenciamento ao agente lotérico cujo
sócio, acionista, diretor, gerente ou representante tenha antecedentes
criminais.

Parágrafo único - A restrição mencionada no “caput” deste artigo
também se aplica:

I - à sociedade controladora ou coligada a agente lotérico;
II - à empresa administradora, ao fabricante ou ao fornecedor de

terminal de loteria “on-line”, bem como às suas controladoras ou
coligadas.

Art. 31 - Compete à LEMG expedir os atos normativos destinados à
regulamentação desta lei.

Capítulo IX
Das Disposições Transitórias

Art. 32 - As entidades desportivas de que trata o inciso I do art. 3º
desta lei, bem como suas empresas administradoras, adequar-se-ão,
sob pena de descredenciamento, às determinações constantes na
regulamentação desta lei, no prazo de trinta dias contados da data de
sua publicação.

Art. 33 - As entidades desportivas de que trata o inciso I do art. 3º,
interessadas em aderir às normas desta lei, deverão, no prazo de
trinta dias a contar da data da publicação da regulamentação desta lei,
encaminhar formalmente, por escrito, sua decisão à LEMG.

Art. 34 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: É certo que o jogo se incorporou aos hábitos dos

brasileiros e ao nosso ordenamento jurídico há muito tempo, desde os
idos de 1932, quando, por meio do Decreto nº 21.143, criou-se a
primeira Loteria.

Atualmente, a legislação, ainda acanhada, alberga o jogo por meio
de diversos instrumentos legislativos. O projeto em apreço, com muita
propriedade, preocupa-se em estabelecer normas rígidas para seu
controle e sua fiscalização. E, para isso, a LEMG tem estrutura
suficiente para cumprir o estatuído.

Com a aprovação deste projeto e a implantação da LOTOMINAS
teremos um substancial aumento de arrecadação tributária e oferta de
trabalho, além de ser proporcionado fomento ao desporto, à promoção
humana e principalmente à segurança pública, que hoje necessita
muito de recursos para o combate à criminalidade que vem
aumentando dia a dia.

São esses os motivos que nos levam a apresentar este projeto de lei
e esperamos contar com o apoio dos nobres pares à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 217/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.356/2005)

Dispõe sobre a situação funcional dos funcionários da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais -
EMATER-MG - admitidos entre 5 de outubro de 1988 e 23 de abril de
1993.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os funcionários da Empresa de Assistência Técnica e

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG -,
admitidos no período compreendido entre 5 de outubro de 1988 e 23
de abril de 1993, que tenham sido dispensados, sem justa causa, de
31 de agosto de 2004 até a data da publicação desta lei, ficam
reintegrados aos quadros de funcionários da referida empresa, na
condição de funcionários efetivos, com todas as garantias inerentes
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ao cargo e com o direito ao recebimento dos salários e vantagens que
lhes seriam devidos em relação ao período compreendido entre a data
da dispensa e a da reintegração.

Art. 2º - Fica também reconhecida a condição de funcionário efetivo
a todos aqueles que, não obstante admitidos no mesmo período
indicado no artigo anterior, ainda não tenham sido dispensados.

Art. 3º - Para o exercício dos direitos garantidos no art. 1º desta lei,
os funcionários demitidos deverão, no prazo de trinta dias contados da
sua publicação, apresentar requerimento escrito ao Departamento de
Pessoal da EMATER-MG.

Art. 4º - Os salários e vantagens devidos aos funcionários
reintegrados, em relação ao período compreendido entre a dispensa e
a reintegração, deverão ser pagos no prazo máximo de noventa dias
contados da data do retorno de cada funcionário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Nos termos da Constituição mineira, tenho a honra de

submeter à elevada deliberação de meus nobres pares, acompanhado
de justificação, projeto de lei através do qual procuro estabelecer
meios de se corrigir uma injustiça contra os funcionários da EMATER-
MG admitidos entre a data da promulgação da Constituição Federal e
o dia 23/4/93, ocasião em que, pela primeira vez, o STF, interpretando
o texto constitucional, se pronunciou acerca da obrigatoriedade de os
funcionários de empresas públicas de direito privado se submeterem a
concurso público.

Os beneficiários diretos deste projeto são ex-funcionários demitidos
mediante ato discriminatório odioso e lesivo ao erário público ou em
vias de serem dispensados, em obediência a imposição do Ministério
Público Federal e Estadual, todos eles admitidos após a Constituição
de 1988, porém antes de 23/4/93. Já passaram por inúmeros cursos
internos e externos de aperfeiçoamento, tendo havido, portanto,
considerável investimento por parte da EMATER-MG em sua
formação e qualificação. Na média, têm 13 anos de contrato de
trabalho.

Ressalte-se, ainda, que os beneficiários recebiam ou recebem
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salários em patamares baixos, se consideradas a qualificação de cada
um deles e as respectivas funções. Para melhor esclarecer os fatos,
basta dizer que a média salarial, para os empregados de nível
superior, é da ordem de R$1.200,00 (nas áreas de agronomia,
veterinária, zootecnia e engenharia agrícola, por exemplo) e, para os
de nível médio, de cerca de R$300,00.

Há muito tempo se discute, no meio jurídico, a aparente antinomia
entre o art. 37, inciso II, da Constituição Federal (que estabelece
obrigatoriedade de concurso público para todas as contratações
dentro da administração pública) e o art. 173, § 1º, do mesmo Diploma
Legal (que estabelece que as empresas públicas se regerão pelo
regime próprio das empresas privadas, dada sua natureza, inclusive
nas relações trabalhistas).

Tratando desta questão, o STF, recentemente, decidiu que, em face
de se tratar de questão bastante conturbada, a aplicação da referida
norma do inciso II do art. 37 às pessoas jurídicas de direito privado
integrantes da administração só poderia ser dada como incontroversa,
de modo a gerar anulação de contratações, a partir de 23/4/93, pois
nesta data foi publicado acórdão daquele Excelso Pretório que pela
primeira vez dirimiu um caso submetido a seu crivo.

A propósito, vale transcrever:
“Ementa: Mandado de segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas

da União. Prestação de contas da Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. Empresa Pública.
Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas em
conformidade com a legislação vigente à época. Admissões realizadas
por processo seletivo sem concurso público, validadas por decisão
administrativa e acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de
dez anos desde a concessão da liminar no mandado de segurança. 5.
Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica
enquanto subprincípio do Estado de Direito. Necessidade de
estabilidade das situações criadas administrativamente. 6. Princípio da
confiança como elemento do princípio da segurança jurídica.
Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação nas
relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de circunstâncias
específicas e excepcionais que revelam: a boa-fé dos impetrantes; a
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realização de processo seletivo rigoroso; a observância do
regulamento da INFRAERO, vigente à época da realização do
processo seletivo; a existência de controvérsia, à época das
contratações, quanto à exigência, nos termos do art. 37 da
Constituição, de concurso público no âmbito das empresas públicas e
sociedades de economia mista. 8. Circunstâncias que, aliadas ao
longo período de tempo transcorrido, afastam a alegada nulidade das
contratações dos impetrantes. 9. Mandado de segurança deferido
(Mandado de Segurança nº 22.357-0-DF, Tribunal Pleno, relator:
Ministro Gilmar Mendes; impetrante: Ivete do Socorro Abreu de Souza
e outros; impetrado: Tribunal de Contas da União; julgamento em
27/5/2004, v.u.; data de publicação: “Diário do Judiciário” de
5/11/2004)”.

É de destacar que se trata de julgamento proferido agora, em maio
de 2004, proferido pelo Tribunal Pleno, de forma unânime, em
situação idêntica à dos empregados da EMATER-MG.

O que é importante frisar é que, sem dúvida, decidiu-se pela
validade das admissões, naquele caso ocorridas até 23/4/93, tanto
porque havia sérias controvérsias, na época das contratações, no que
toca à interpretação conjunta (e aparente antinomia) dos arts. 37,
inciso II, e 173, § 1º, da Constituição Federal, como também porque,
passados mais de cinco anos das contratações, não há possibilidade
de elas serem anuladas, pois que o manto da prescrição (para alguns,
decadência) administrativa (que atinge não só a iniciativa
administrativa de anular, mas também qualquer tentativa judicial com
o mesmo fim) impediria qualquer providência para tanto.

Assim, como os atos de dispensa dos empregados admitidos até
23/4/93, ocorridos no período posterior a 31/8/2004, estão embasados
em imposição ilegítima do Ministério Público, que contraria o
entendimento da nossa mais alta Corte, em recente e unânime
julgamento, proponho a aprovação deste projeto, a fim de corrigir a
injustiça e até mesmo para que sejam resguardados os interesses da
administração pública, na medida em que não nos parece oportuna ou
conveniente a dispensa de pessoas com larga experiência, nas quais
já houve grande investimento no que se refere a cursos de
aprimoramento, para substituí-las por novos concursados.



488

- 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 218/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.379/2005)

Autoriza os Poderes Executivo e Legislativo a efetuar a gradual
conversão da frota de seus veículos para o gás natural no Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os poderes Executivo e Legislativo autorizados a

efetuar a gradual conversão da frota dos seus veículos para o gás
natural.

Art. 2º - Os órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo ficam
autorizados a publicar medidas administrativas e o cronograma de
conversão das suas respectivas frotas de veículos automotores, no
prazo de noventa dias após a publicação desta lei.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O presente projeto objetiva fomentar o uso de veículo

movido a gás natural, contribuindo para a redução dos gastos do
poder público, bem como promover a preservação do meio ambiente
com a utilização desse combustível.

O GNV representa uma importante opção de combustível, já que,
entre os combustíveis utilizados, é o que menos agride o meio
ambiente e apresenta o menor custo. Ao contrário do óleo
combustível, o impacto do gás natural sobre o meio ambiente é
praticamente zero. Ele tem baixíssimo teor de poluentes, não emite
fuligem nem exige tratamento dos gases de combustão.

É reconhecidamente mais seguro do que os outros combustíveis.
Os cilindros de alta pressão, responsáveis pelo armazenamento do

GNV nos veículos, são resistentes a choques, colisões e até mesmo
ao impacto de projéteis de armas de fogo. O risco de uma combustão
é muito menor com o GNV. Enquanto o álcool se inflama a uma
temperatura de 200°C e a gasolina, a 300°C, o gás s e queima a
620°C. Além disso o abastecimento é feito sem que o  produto entre
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em contato com o ar, o que elimina a possibilidade de combustão. O
GNV é altamente valorizado em conseqüência da progressiva
conscientização mundial da relação entre a energia e o meio
ambiente.

Além disso, é uma boa opção para os cofres públicos, que, poderão
economizar até 60%.

Dessa forma, solicito aos nobres pares, a aprovação deste projeto
de lei.

- 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 219/2007
(EX-PROJETO DE LEI Nº 2.588/2005)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do acesso à internet
para os alunos das escolas da rede estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurada a implantação do acesso à internet nas

escolas da rede estadual.
Art. 2º - São objetivos do Programa Internet na Escola:
I - inclusão das escolas públicas na internet;
II - oferecer aos alunos e professores alternativas de pesquisa e de

acesso a outras formas de educação e cultura;
III - possibilitar a troca de informações didáticas e pedagógicas entre

as escolas.
Art. 3º - A utilização da internet pelas escolas da rede estadual

atenderá às normas legais vigentes, em especial no que diz respeito à
autenticidade dos “sites” e aos direitos autorais.

Art. 4º - Os equipamentos com internet deverão ficar disponíveis
para os alunos e professores durante todo o horário letivo das
escolas.

Parágrafo único - Os alunos contarão com a orientação de
professores especialmente capacitados para ensiná-los a utilizar o
programa de internet.

Art. 5º - As despesas decorrentes da implementação desta lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias ou
suplementadas, se necessário.
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Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias contados da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Com o avanço das tecnologias e o surgimento da

internet, as pesquisas escolares passaram a contar com uma
ferramenta de grande valor, ainda não disponível nas escolas da rede
estadual.

Este projeto possibilitará às crianças e aos jovens do Estado o
acesso à internet, facilitando as pesquisas, bem como ao mundo
virtual. A iniciativa proporcionará o contato do aluno com a tecnologia,
propiciando a expansão do conhecimento.

- 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 220/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.801/2005)

Dispõe sobre a proibição da gratuidade do transporte público para
os profissionais dos Correios e Telégrafos, Oficiais de Justiça e
Agentes de Inspeção do Ministério do Trabalho no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a gratuidade do transporte público coletivo

para as seguintes categorias profissionais:
I - servidores  da  Empresa  Brasileira de Correios e Telégrafos -

ECT -;
II - servidores Oficiais de Justiça;
III - Agentes de Inspeção do Ministério do Trabalho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua

publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: As categorias profissionais acima enumeradas oneram

o valor da passagem de toda a população brasileira. Elas são isentas
do pagamento do transporte público, o que ocasiona o aumento das
passagens para o usuário comum, que fica prejudicado, pois as



491

empresas aumentam o valor para compensar a gratuidade.
Para diminuir o valor da passagem, faz-se necessário que cada

entidade reembolse seu servidor pelo valor gasto com passagens.
Assim, a população deixará de ser onerada com o aumento.

A sociedade é quem paga pela gratuidade do transporte público
para esses funcionários, o que caracteriza extrema injustiça, tendo em
vista que cada entidade possui dotação orçamentária própria.

No caso dos Correios, a situação se agrava, pois é uma empresa
que possui lucratividade alta.

Isso posto, conto com o apoio de meus pares para a 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 221/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.868/2005)

Desincorpora da Classe de Bens e Uso Especial e transfere para a
Classe de Bens de Uso Dominial a área e o imóvel do Estádio
Governador Magalhães Pinto e autoriza a sua concessão
administrativa de uso mediante licitação na modalidade concorrência.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica desincorporada da área dos bens de uso especial e

transferida para a dos bens dominiais a área de propriedade estadual
do Estádio Governador Magalhães Pinto, conhecido como Mineirão,
bem como os imóveis que compõem o Complexo Esportivo do
Mineirão.

Art. 2º - Fica o Executivo autorizado a proceder à concessão
administrativa de uso, aos clubes desportivos do Estado, para uso e
exploração, pelo prazo de trinta anos, do Complexo Esportivo do
Mineirão bem como da área por ele ocupada, mediante licitação na
modalidade concorrência, depois de avaliação a ser efetuada pelo
órgão competente do Estado.

Art 3º - Do edital de concessão, além das exigências previstas na
legislação e de outras que forem julgadas pertinentes pelo Estado,
deverão constar, entre as condições gerais do contrato, as seguintes
obrigações do concessionário:
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a) cumprir os prazos estabelecidos no edital de apresentação dos
projetos das obras e de sua implantação;

b) suportar todas as despesas com os projetos, construções,
material, mão-de-obra e encargos financeiros, tributários,
previdenciários e outros relativos à execução das obras de reforma e
manutenção;

c) responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos que venham
a ser causados ao poder público ou a terceiros nas dependências do
Complexo Esportivo do Mineirão, bem como às redes de luz, gás,
telefone e esgoto;

d) conservar a área e as instalações em condições de perfeito
atendimento de suas finalidades;

e) prestar, em caráter permanente, serviços eficientes aos usuários;
f) acatar as determinações da fiscalização do Estado, que

acompanhará a exploração dos serviços pela empresa vencedora da
licitação.

Art 4º - Todas as benfeitorias realizadas na área do Complexo
ficarão, de imediato, incorporadas ao patrimônio do Estado, de pleno
direito.

Art. 5º- Constituirá causa para a declaração de caducidade da
concessão, a critério do Estado, a inobservância das condições
estabelecidas nesta lei, ou a inexecução total ou parcial do contrato
pela concessionária.

Parágrafo único - A declaração de caducidade de que trata este
artigo não exime o concessionário de arcar com danos causados ao
Estado nem o exonera das penalidades estabelecidas em lei.

Art. 6º - Findo o prazo de concessão, a área será restituída ao
Estado, com todas as suas benfeitorias e equipamentos, que a ela se
incorporarão, sem nenhum direito de retenção e independentemente
de pagamento a título de indenização.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se
necessário.

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.



493

Justificação: O Estádio Governador Magalhães Pinto, popularmente
conhecido como Mineirão, é um patrimônio do povo mineiro. Foi
projetado por Eduardo Mendes Guimarães Júnior e Gaspar Garreto,
ambos arquitetos. O grande estádio passou, em junho de 2004, por
uma obra de revitalização e tem capacidade total para 76.500
espectadores.

É constituída por 88 pórticos de concreto armado, dispostos
radialmente em torno de uma elipse. O vão livre entre pórticos mede
7,5 metros (8 metros de eixo a eixo). A estrutura é composta de 28
setores de construção, numeradas, correspondendo o setor número 1
ao trecho em que estão situadas a tribuna de honra e as cabines de
rádio e TV. A viga principal da cobertura vence o vão em balanço de
30,5m.

A sua manutenção, porém, por ser muito onerosa para o Estado,
tem prejudicado a conservação e a boa aparência do Complexo
Esportivo, que, além de não fornecer comodidade suficiente aos
usuários, não consegue fornecer segurança a estes. Por isso
propomos a sua concessão, sem perda de propriedade para o Estado,
a fim de privatizar a prestação dos serviços, aumentando a sua
eficiência. Contamos com o apoio dos nobres colegas nesta iniciativa.

- 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 222/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.924/2006)

Acrescenta o § 2º ao art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de
2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA -, estabelecendo alíquota diferenciada para
veículos automotores movidos a álcool e veículos que utilizem mais de
um tipo de combustível ("flexpower").

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescido ao art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de

dezembro de 2003, o seguinte § 2º, transformando-se o parágrafo
único em § 1º:

“Art. 10 - ...
§ 2º - Os automóveis movidos a álcool ou que utilizem,
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alternadamente, mais de um tipo de combustível (veículos flexíveis)
terão alíquota diferenciada de 3% (três por cento).”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores - IPVA - estabelece a mesma alíquota para os veículos,
independentemente do tipo de combustível. Com o advento dos
motores flexíveis - que podem ser movidos tanto a álcool como a
gasolina -, o correto é a adoção da alíquotas diferenciadas.

Afinal, quem faz a opção pelo veículo de motor flexível o faz pela
possibilidade de locomover-se com a energia do álcool, que é um
combustível renovável, 100% nacional e ecologicamente correto, pois
não polui nem degrada o meio ambiente.

A alíquota menor surgiu da necessidade de estimular a preferência
do consumidor pelo veículo movido a álcool, e ela se justifica também
no caso do veículo de motor flexível.

Acrescente-se que o preço internacional do petróleo dispara,
fazendo-se necessário alternativas para o equilíbrio financeiro do
consumidor.

O álcool deve ser incentivado, pois possibilita empregos para os
brasileiros e economia de preciosas divisas: quanto menor for a
dependência do petróleo importado, melhor para a nossa economia e
para o nosso povo.

Este projeto irá corrigir a aplicação equivocada da alíquota igual do
IPVA para todos os tipos de veículos, penalizando quem fez a opção
pelo veículo de motor flexível ou a álcool.

Outra vantagem diz respeito à conservação do meio ambiente,
ressaltando-se que, quanto maior for a frota de veículos movidos a
álcool, menor será a incidência da poluição atmosférica que tantos
danos causa ao meio ambiente e, sobretudo, à saúde das pessoas.

Vê-se, pois, que razões econômicas, sociais e ecológicas justificam
a incidência diferenciada da alíquota do IPVA para os automóveis que
utilizem tais combustíveis.

- 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 Nº 223/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 2.925/2006)
Dispõe sobre a instituição de concurso de prognósticos destinado ao

desenvolvimento da prática desportiva, com a participação de clubes
desportivos de futebol do Estado, e dá outras providências.

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

prognósticos específico sobre o resultado de sorteio de números ou
símbolos.

§ 1º - O concurso de prognósticos de que trata o “caput” será
autorizado pela Secretaria de Fazenda e executado pela Loteria do
Estado de Minas Gerais - Loteria Mineira.

§ 2º - Poderá participar do concurso de prognósticos o clube
desportivo mineiro da modalidade futebol que ceder os direitos de uso
de sua denominação, marca ou símbolos para divulgação e execução
do concurso e atender aos demais requisitos e condições
estabelecidos nesta lei e em regulamento.

§ 3º - A receita líquida decorrente da realização do concurso de que
trata o “caput” será destinada aos clubes desportivos para aplicação
em programas referentes ao incentivo e desenvolvimento da prática
desportiva.

Art. 2º - Para fins do disposto no § 3o do art. 1o, a receita líquida
será assim destinada:

I - 40% (quarenta por cento) para o valor do prêmio;
II - 50% (cinqüenta por cento) para remuneração das entidades

desportivas da modalidade futebol que cederem os direitos de uso de
suas denominações, marcas ou símbolos para divulgação e execução
do concurso de prognósticos;

III - 10% (dez por cento) para o custeio e manutenção do serviço.
Art. 3º - A participação da entidade desportiva no concurso de que

trata o art. 1º subordina-se à celebração de instrumento instituído pela
Loteria Mineira, do qual constará a adesão aos termos estabelecidos
nesta lei e em regulamento.

Parágrafo único - Do instrumento a que se refere o “caput” constará
também autorização para a destinação, diretamente pela Loteria
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Mineira, da importância da remuneração de que trata o inciso II do art.
2º para pagamento de débitos junto aos órgãos e entidades credoras.

Art. 4º - Os valores da remuneração referida no inciso II do art. 2º,
destinados a cada entidade desportiva, serão depositados pela Loteria
Mineira em contas específicas das entidades participantes.

§ 1º - Os depósitos de que trata o “caput” serão efetuados
mensalmente, no décimo dia útil do mês subseqüente àquele em que
tiver ocorrido o concurso de prognósticos.

Art. 5º - O concurso de prognósticos de que trata o art. 1o será
implantado em até seis meses contados a partir do término do prazo
fixado em regulamento para celebração do instrumento de adesão a
que se refere o art. 3º.

Parágrafo único - Os valores da remuneração de que trata o inciso II
do art. 2º deverão ser reservados pela Loteria Mineira a partir da
realização do primeiro concurso de prognósticos, ainda que
arrecadados durante o período a que se refere o “caput”.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, inclusive quanto
ao critério para participação e adesão de entidades desportivas da
modalidade futebol e aos percentuais destinados para cada entidade
desportiva.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Submeto à elevada consideração de meus caros

colegas este projeto de lei, que dispõe sobre a instituição de concurso
de prognósticos destinado a fomentar programas da política estadual
de incentivo e desenvolvimento da prática desportiva.

A providência legislativa reveste-se também de urgência, pois, se a
ajuda financeira proveniente da Loteria não ocorrer no menor tempo
possível, frustrados estarão os objetivos esportivos e o saneamento
do passivo tributário dos clubes de futebol.

O projeto consiste na venda de títulos de capitalização para o
público, que concorrerá a prêmios em dinheiro, além de carros, casas
e “kits” de clubes de futebol.

O valor arrecadado servirá para custear as despesas dos times de
futebol do Estado, que, atualmente, encontram-se inadimplentes, com
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inúmeras dívidas e encargos sociais.
A proposta autoriza o Poder Executivo a instituir um jogo, executado

pela Loteria Mineira, que repassará 50% dos recursos arrecadados
para os clubes de futebol.

Os times precisarão ceder o direito de uso de sua denominação,
marca, emblema, hino ou símbolos para a divulgação e execução do
concurso. Além disso, o dinheiro repassado será controlado pela
Loteria Mineira, que poderá utilizar o valor no incentivo da prática
esportiva, bem como no pagamento dos débitos dos clubes.

- 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 224/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.948/2006)

Dispõe sobre a devolução do valor da matrícula nos
estabelecimentos de ensino superior, nas situações em que
especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos de ensino superior ficam obrigados a

devolver aos alunos que desistam do curso o valor integral de
matrícula já pago, no ato da desistência.

Parágrafo único - A desistência pode ocorrer até o dia do início das
aulas.

Art. 2º - O descumprimento desta lei ensejará a aplicação de multa,
em favor do consumidor, equivalente a cinco vezes o valor da
matrícula, por infração.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Atualmente, os estabelecimentos de ensino superior

abrem inscrições dos vestibulares muito cedo.
Com isso o vestibulando aprovado, que pretende prestar outros

vestibulares, é obrigado a fazer a matrícula, desembolsando um valor
que acaba por perder, caso seja aprovado em outro estabelecimento
que mais lhe agrade e onde pretenda fazer seu curso.

Assim, a solução está em obrigar o estabelecimento a devolver
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integralmente o valor da matrícula já paga, no ato da desistência do
aluno.

Algumas faculdades devolvem o valor de 80%, outras nada
reembolsam.

Sabemos que o vestibular tem um custo para o estabelecimento de
ensino, mas, como todo aluno paga uma taxa específica para isso, a
devolução da matrícula não trará prejuízo algum.

Peço o apoio aos nobres parlamentares à 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 225/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.954/2006)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de a Loteria Mineira destinar pelo
menos 50% (cinqüenta por cento) dos seus bilhetes lotéricos na
divulgação de informações sobre pessoas desaparecidas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Loteria Mineira do Estado de Minas Gerais deverá

destinar 50% (cinqüenta por cento) dos seus bilhetes lotéricos na
divulgação de informações sobre menores e incapazes civilmente
para os atos da vida civil desaparecidos.

Parágrafo único - Os bilhetes deverão trazer as fotos das pessoas
mencionadas no “caput” deste artigo.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no “caput” do art. 1º
ocasionará a suspensão das vendas dos bilhetes lotéricos.

Art. 3º - A Loteria Mineira, por meio de resolução, a ser exarada
trinta dias após a publicação desta lei, deverá especificar os critérios
adequados que deverão ser utilizados para o cumprimento do
disposto no “caput” do art. 1º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto tem por finalidade propiciar a divulgação

de menores e incapazes civilmente desaparecidos no Estado,
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aumentando as possibilidades de encontrá-los.
A proposição define o mínimo de 50% dos produtos lotéricos

(raspadinhas, bilhetes, etc.) para tal mister.
Não podemos deixar de reconhecer a importância social do

problema, uma vez que os desaparecimentos atingiram escala
assustadora em nosso país. Embora sejam, em número, menos
freqüentes que em outros países, já representam dolorosa chaga
social. Estima-se que, apenas em São Paulo, cerca de 60 pessoas
desapareçam diariamente, 1/3 das quais são crianças. Nos demais
Estados, a situação é igualmente crítica: em Minas Gerais, por
exemplo, contabilizam-se cerca de 3 mil casos por ano; no Rio Grande
do Sul, por volta de 2.500.

O desaparecimento deixa atrás de si um rastro de profundo
sofrimento para os familiares, com os quais não podemos deixar de
nos solidarizar. A dor é agravada por se tratar de ocorrência de difícil
esclarecimento, muitas vezes solucionada por mero acaso. Por tal
motivo, a divulgação de fotos e informações de desaparecidos é um
instrumento de busca que traz, às vezes, resultados positivos, além de
oferecer algum apoio psicológico aos parentes do desaparecido.

Conto, pois, com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto.

- 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 226/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.997/2006)

Dispõe sobre a proibição da exigência de caução por parte dos
prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados ou
referenciados das operadoras de planos de assistência à saúde no
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida, em qualquer situação, a exigência, por parte

dos prestadores de serviços contratados, credenciados, cooperados
ou referenciados das operadoras de planos de assistência à saúde e
seguradoras especializadas em saúde, de caução, depósito de
qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos de
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crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço.
Art. 2º - O descumprimento do disposto no art. 1º acarretará uma

multa, em favor do usuário do serviço, no valor de três vezes, da
garantia prestada.

Art. 3º - Competirá a Secretaria Estadual de Saúde a fiscalização do
disposto nesta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A exigência de garantia pelos estabelecimentos de

prestação de serviço de saúde, no âmbito privado, de usuário de
plano de saúde, caracteriza-se como uma prática abusiva, devendo
ser coibida pelo poder público.

No Estado de Minas Gerais, tal conduta é comum nos hospitais e
nas clínicas, que somente atendem aos usuários quando apresentam
a garantia exigida pelo estabelecimento.

A exigência da garantia (especificamente o cheque-caução) ocorre
em um momento de extrema fragilidade emocional do usuário. Por
essa razão, o documento não seria reflexo de uma manifestação de
vontade livre e consciente.

Além de o consumidor pagar um convênio médico, muitas vezes de
valor elevado, tem de apresentar uma garantia que, na realidade,
serve para garantir o recebimento de valores a título de despesas
decorrentes da internação do paciente no estabelecimento hospitalar.

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

PROJETO DE LEI Nº 227/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.998/2006)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os planos de saúde manterem
em funcionamento um centro de atendimento em todos os hospitais
privados do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os planos de saúde no Estado de Minas Gerais que

condicionam os tratamentos médicos e hospitalares a autorizações
prévias ficam obrigados a manter em funcionamento, para
atendimento de clientes e usuários, um centro de atendimento em
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todos os hospitais privados em que prestam serviços.
Art. 2º - Os centros de atendimentos de que trata o art. 1º desta lei

deverão funcionar 24 horas, com a finalidade de analisarem,
imediatamente, as autorizações para os diversos tratamentos médicos
e hospitalares.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às seguintes sanções:

I - advertência;
II - multa de 1.000 (mil) Ufirs, com duplicação do valor a cada

reincidência.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Muitos planos de saúde do Estado de Minas Gerais

usam de um procedimento indigno com os seus usuários. Eles
condicionam inúmeras consultas e tratamentos a autorizações
prévias, sem fornecerem um centro de atendimento nos hospitais. Isso
faz com que o conveniado se desloque até a sede para obter as
diversas autorizações solicitadas.

Outros planos se utilizam da transmissão via fax-simile, mas os
pacientes nunca são beneficiados imediatamente, tendo que
aguardar, muitas vezes, até 24 horas para obter ou não o deferimento.

Urge, pois, uma lei que obrigue os planos de saúde a analisar os
pedidos de autorizações nos próprios centros hospitalares,
imediatamente, evitando o deslocamento de pacientes e doentes até a
sede do convênio.

Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto,
para se evitar o sofrimento dos cidadãos mineiros, facilitando,
conseqüentemente, a vida de todos.

- 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 228/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.028/2006)

Autoriza o Poder Executivo a implantar um aeroporto na região dos
Inconfidentes, no Município de Ouro Preto.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais

autorizado a implantar um aeroporto na região dos Inconfidentes, no
Município de Ouro Preto, o qual se denominará Aeroporto Francisco
Gontijo.

Art. 2º - As despesas decorrentes da implementação desta lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A região dos Inconfidentes possui importância mundial

destacando-se o triângulo formado pelas cidades de Ouro Preto,
Mariana, Itabirito e por seus respectivos Distritos. Tal região apresenta
importância histórica, política, turística e econômica muito grande,
contribuindo extremamente para o desenvolvimento de nosso país.

O fluxo turístico nessa região é intenso. Autoridades e pessoas de
expressão mundial vêm conhecer, trabalhar e negociar na região. É
importante destacar que as cidades de Ouro Preto e Mariana
possuem um número de turistas muito grande, lotando diuturnamente
seus hotéis e povoando tais cidades. Encontros de caráter mundial
acontecem, como o Mercosul.

O ecoturismo possui uma paisagem natural privilegiada com
quedas-d’água maravilhosas, parques naturais exuberantes, que
atraem inúmeras pessoas para o conhecimento da área.

A região possui empresas de atividade econômica que giram em
torno das indústrias metalúrgicas e de mineração, como a Alcan, a
Companhia Vale do Rio Doce, a MBR, entre outras, atraindo um
número muito grande de empresários. Entre as principais atividades
econômicas, destacam-se a atividade extrativa mineral, a indústria de
transformação, as riquezas minerais, como jazidas de ferro, bauxita,
manganês, talco e mármore. A região pertence ao Circuito do Ouro, e
muitas atividades envolvem a Universidade Federal de Ouro Preto,
que possui expressão e alcance mundial.

Outrossim, a famosa Estrada Real, que corta esta área, propicia o



503

aumento do número de turistas e pessoas interessadas em explorar e
conhecer as maravilhas dessa Estrada.

Isto posto, percebemos um número imenso de pessoas interessadas
na região, pelos mais variados motivos; entretanto, existe um pequeno
problema de fácil solução; podemos resolvê-lo de forma muito rápida
e eficaz.

A problemática refere-se ao acesso a tal região que se dá única e
exclusivamente por uma rodovia perigosa e famosa pelas mortes e
pelos acidentes graves que ocasiona. Urge, portanto melhorar o
acesso a essas cidades.

Para isso podemos realizar um projeto de infra-estrutura que irá
repercutir imediatamente e positivamente em toda a região dos
Inconfidentes. Com a criação de um aeroporto solucionaremos os
problemas de acesso a essa região tão importante para o
desenvolvimento de nosso país.

O plano de desenvolvimento desse aeroporto vai permitir
desempenhar com qualidade o seu papel de infra-estrutura
fundamental para toda a região dos Inconfidentes.

O aeroporto irá proporcionar um acesso rápido, seguro, confortável
e eficiente para milhares de pessoas que se deslocam para a região
dos Inconfidentes.

Os recursos para a construção do aeroporto já existem. Através da
Secretaria de Obras e Infra-Estrutura podemos recebê-los pelo
PROFAA (programa federal para aeroportos) controlado pelo DAC.

É nossa obrigação lutar pela construção dessa importante obra, que
trará muito desenvolvimento à tão importante região dos
Inconfidentes, coração de Minas Gerais.

O presente projeto irá beneficiar toda a região, propiciando o
crescimento turístico e econômico.

- 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 229/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.040/2006)

Proíbe a operação de aeroportos, no perímetro urbano de 7km (sete
quilômetros) da região central da cidade, nos Municípios com mais de
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1.000.000 (um milhão de habitantes).
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É vedada a operação de aeroportos no raio de 7km (sete

quilômetros) do perímetro urbano dos Municípios com uma população
superior a 1.000.000 (um milhão de habitantes).

Parágrafo único - A sede da Prefeitura Municipal será o ponto de
referência para a medição de raio.

Art. 2º - O Poder Executivo diligenciará junto aos Governos
Municipais com o objetivo de transferir para áreas fora do perímetro
urbano os pequenos aeroportos que, em face do crescimento
demográfico e da expansão imobiliária, passem a representar perigo
para as populações adjacentes.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Os aeroportos construídos em áreas residenciais

prejudicam intensamente a população que vive na região.
Os problemas são diversos, tais como o barulho provocado pelo

grande número de vôos, as poluições visual e atmosférica, que
ocasionam implicações diretas sobre o futuro da região.

Urge, também, transferir os aeroportos já construídos visando a
propiciar a melhoria da qualidade de vida dos moradores da região já
urbanizada.

Os aeródromos situados em áreas urbanizadas com grande
densidade populacional, causam desconforto na comunidade local.
Questões como poluição sonora, segurança das áreas residenciais
vizinhas, aumento do já intenso tráfego da região e, principalmente,
agressão a áreas ambientais são motivo de apreensão e devem ser
analisadas. Não é necessário ser perito para perceber o barulho
causado pelo pouso e pela decolagem de aeronaves em aeroportos.
O tráfego causa considerável barulho nas áreas vizinhas.

A implementação de jatos causa um aumento incontestável da
poluição sonora da região. Estudos relativos à aviação civil ressaltam
que os ruídos constituem um problema para as áreas vizinhas.

Deve-se considerar ainda a existência do comum tráfego aéreo, no
qual aeronaves ficam sobrevoando o aeroporto a espera de pista vaga
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para realização do pouso. Imensurável seria a poluição sonora nesses
casos.

No aspecto de segurança, não são poucos os motivos de
preocupação das comunidades vizinhas aos aeroportos. Os pousos e
as decolagens seriam realizados em direção às suas residências. E,
no caso de tráfego aéreo supracitado, aeronaves circulam sobre suas
casas à espera do pouso. Acidentes de resultados desastrosos e de
grande repercussão, como o da companhia aérea TAM, entre outros,
são exemplo de acidentes em aeroportos envolvidos pela malha
urbana, nos quais figuravam entre as vítimas fatais não só
passageiros, mas também as pessoas que ali residiam.

Os aeroportos em perímetro urbano tendem a ser envolvidos pela
expansão imobiliária, e não se pode permitir que se originem da
vontade de pequenos grupos elitistas, em detrimento de maioria
esmagadora da população.

Há que se preservar a qualidade de vida, e, entre os seus itens
principais, um dos que causam maiores transtornos é a decolagem e a
aterrissagem sucessivas de jatos de grande porte.

Este projeto irá beneficiar toda a região, propiciando tranqüilidade e
dignidade humana.

Por essas razões apresento esta proposição, para a qual peço a
aquiescência de meus pares.

- 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 230/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.198/2006)

Autoriza o Poder Executivo a criar um centro de auxílio médico-
ambulatorial aos portadores da doença de Parkinson e do mal de
Alzheimer.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, no âmbito da

Secretaria de Saúde do Estado, centros de auxílio médico-
ambulatorial para os portadores da doença de Parkinson e do mal de
Alzheimer.

Art. 2º - Os gastos necessários à implantação deste programa
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correrão por conta das dotações da Secretaria de Saúde, revistas e
suplementadas se necessário.

Art. 3º - O programa referido no art. 1º desta lei será regulamentado
por decreto do Poder Executivo e implantado dentro do prazo máximo
de noventa dias, a contar da data de publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Não existe cura conhecida para a doença de Alzheimer,

por isso o tratamento destina-se a controlar os sintomas e proteger a
pessoa doente dos efeitos produzidos pela deterioração trazida pela
sua condição. Antipsicóticos podem ser recomendados para controlar
comportamentos de pessoas agressivas ou deprimidas, garantir sua
segurança e a dos que as rodeiam.

A doença de Alzheimer não afeta apenas o paciente, mas também
as pessoas que lhe são próximas. A família deve se preparar para
uma sobrecarga muito grande em termos emocionais, físicos e
financeiros. Também deve se organizar com um plano de atenção ao
familiar doente, em que se incluam, além da supervisão sociofamiliar,
os cuidados gerais, sem se esquecerem os cuidados médicos e as
visitas regulares. Assim, a pessoa doente ficará bem assistida e se
houver outros problemas de saúde que precisem ser tratados.

Os casos de Alzheimer e Parkinson crescem a cada ano no Estado
manifestando-se com maior incidência em pessoas na faixa dos 60
anos, que corresponde aos cidadãos que já não mais se encontram
no mercado de trabalho e que, na maioria dos casos, subsistem de
aposentadorias e pensões.

É preciso que o Estado crie um centro de convivência para essas
pessoas, propiciando-lhes bem-estar.

Considerando-se o elevado custo para o tratamento das
enfermidades que figuram no objetivo central deste projeto de lei, é
que solicito especial atenção dos nobres colegas Deputados na
aprovação desta proposição.

Além disso, a doença se prolonga no tempo o que ocasiona grandes
desgastes para os familiares, sendo necessária, portanto, a atuação
do poder público para amparar tais doentes.
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Tendo em vista o exposto, solicito a mais rápida tramitação e a
breve aprovação deste projeto.

- 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 231/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.298/2006)

Dá denominação de Rodovia Maria de Lourdes Simão ao trecho da
MG-827 que liga o Município de Bambuí ao Município de Medeiros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rodovia Maria de Lourdes Simão o trecho

da MG-827 que liga o Município de Bambuí ao Município de Medeiros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Sra. Maria de Lourdes Simão desenvolveu durante a

sua vida um trabalho comunitário e social muito importante. Sempre
preocupada com a formação de seus filhos, foi a genitora de Nilo
Simão, um dos grandes empresários da região, que fornece inúmeros
empregos e renda para a comunidade, além de realizar um trabalho
social que dignifica a pessoa humana. Ela sempre lutou pela melhoria
das estradas de região por acreditar que, com isso, o desenvolvimento
chegaria mais rapidamente.

Maria de Lourdes Simão era uma mulher de bondade incontestável
e merecedora da homenagem que se propõe e que marcará o nome
dessa cidadã, que tanto trabalhou em prol de uma Bambuí cada vez
melhor. Faleceu em 7/8/90.

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

PROJETO DE LEI Nº 232/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.317/2006)

Torna obrigatório o oferecimento, pelo Estado, de vacinas de
catapora para as crianças de até 14 anos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado oferecerá, gratuitamente, vacina de catapora para
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crianças de até 14 anos.
Art. 2º - Na vacinação serão observadas:
I - a certidão de nascimento do menor.
II - realização direta pelo Estado ou pelo Município interessado;
Art. 3º - Os recursos necessários para atender ao disposto nesta lei

serão providos por:
I - receita consignada no orçamento do Estado;
II - outras fontes.
Art. 4º - O Poder Executivo regulará esta lei no prazo de trinta dias

contados da data de sua publicação.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A catapora é uma doença infecciosa causada pelo vírus

varicela-zoster. Altamente contagiosa e geralmente benigna, era uma
das doenças mais comuns da infância antes do advento da vacina.

Uma vez adquirido o vírus, a pessoa fica imune por toda a vida,
porém, ele permanece no organismo e, futuramente, pode provocar
uma doença conhecida como herpes-zoster, também conhecida por
cobreiro.

Os primeiros sintomas são febre entre 37, 5° e 39, 5°, mal-estar,
inapetência, dor de cabeça, cansaço. De 24 a 48 horas mais tarde,
surgem lesões de pele caracterizadas por manchas avermelhadas que
dão lugar a pequenas bolhas ou vesículas cheias de líquido que
posteriormente formarão crostas e que provocarão muita coceira.

A transmissão do vírus da catapora ocorre por contato direto através
da saliva ou de secreções respiratórias da pessoa infectada, ou por
contato com o líquido do interior das vesículas.

O período de incubação dura em média 15 dias e a
recuperação completa ocorre de sete a dez dias depois do
aparecimento dos sintomas.

No entanto, inúmeras crianças no Estado de Minas Gerais não
recebem a vacina, pois o Estado não a disponibiliza de forma gratuita.

Diante disso, faz-se necessário que o Estado, por questões de
saúde pública disponibilize a vacina da catapora para todas as
crianças de Minas Gerais.
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- 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 233/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.415/2006)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do contrato de seguro contra riscos
e acidentes em favor de terceiros, no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O adquirente de veículo automotor terá a obrigação de

contratar seguro contra riscos e acidentes em favor de terceiros no
momento da expedição do Documento Único de Transferência - DUT.

Art. 2º - O comprovante do contrato de seguro em favor de terceiros
passa a ser documento de porte obrigatório, resultando a ausência
deste, na aplicação das penalidades previstas no Código de Trânsito
Brasileiro.

Art. 3º - Salvo cláusula contratual em contrário, a cobertura da
responsabilidade civil da seguradora assegura indenização, caso o
veículo segurado seja o responsável pelos danos materiais ou
corporais causados a terceiros.

Art. 4º - O valor da indenização está condicionado ao limite máximo
de responsabilidade contratado para esta cobertura e aos prejuízos
causados.

Art. 5º - O valor mínimo para contrato de seguro será de R$1.000,00
(mil reais).

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto visa a tornar obrigatória a contratação de

seguro em favor de terceiros, disposição que, anteriormente, era tida
apenas como um seguro de cunho meramente facultativo.

É importante frisar que ordenamentos jurídicos, como o da Argentina
e o dos Estados Unidos, têm o contrato de responsabilidade contra
terceiros, como seguro obrigatório, levando-se em conta a consagrada
máxima de que quem coloca um bem em risco fica obrigado pelo dano
advindo.

Outrossim, este projeto não beneficiará apenas as seguradoras, mas
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também os seus segurados, uma vez que, como conseqüência do
aumento da demanda dos contratos de seguro, estes terão seus
valores reduzidos.

Conto com o apoio dos nobres pares, para a aprovação deste
projeto de lei.

- 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 234/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 804/2003)

Dispõe sobre o cadastramento para estágio dos alunos da rede
pública de ensino médio estadual, altera o art. 8º da Lei nº 12.079, de
1996, e dá outras providências (Projeto Primeiro Emprego).

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as escolas públicas estaduais que mantêm matrículas

do ensino médio obrigadas a cadastrar os alunos interessados em
encaminhamento para estágio (Projeto Primeiro Emprego).

Parágrafo único - O cadastramento que trata o “caput” do art. 1º
deverá conter o perfil do candidato, aproveitamento e freqüência
escolar, previstos no art. 2º da Lei nº 13.642, de 2000.

Art. 2º - As escolas públicas deverão remeter o cadastro à Secretaria
de Estado de Recursos Humanos e Administração, que por sua vez, o
disponibilizará para todos os órgãos da administração pública direta e
indireta.

Parágrafo único - O cadastro dos candidatos ao estágio de que trata
o “caput” deverá ser remetido ao Sistema Nacional de Emprego -
SINE.

Art. 3º - Os estagiários com aproveitamento aprovado e atestado
pelo órgão de lotação deverão obter cinco pontos para efeito de
concursos públicos estaduais.

Art. 4º - Fica alterado o art. 8º da Lei nº 12.079, de 12/1/96,
passando a vigorar com seguinte redação:

“O estágio terá duração máxima de 6 (seis) meses, não sendo
permitida sua renovação.”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
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Arlen Santiago
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa incentivar os

alunos da rede de ensino público com a possibilidade de
assessoramento pelo organismo público na obtenção de estágio e
facilitação do primeiro emprego.

O acompanhamento do aluno candidato, começando pela escola e
passando pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, cria uma integração natural de dados, possibilitando o
êxito nos investimentos públicos com os alunos da rede pública de
ensino.

A alteração do prazo do estágio, passando de 12 para 6 meses,
possibilitará o atendimento a número maior de alunos, reduzindo a
demanda reprimida.

A pontuação em concursos públicos vem reconhecer o bom
aproveitamento do estagiário, tornando-o apto a ocupar cargo público
efetivo, através de concurso público, com uma pequena vantagem de
cinco pontos.

Certo do apoio dos meus nobres pares para aprovação deste projeto
de lei, antecipo agradecimentos.

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

PROJETO DE LEI Nº 235/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.623/2005)

Dá a denominação de Antônio Capuchinho à rodovia que liga os
Municípios de São João do Paraíso e Taiobeiras.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Antônio Capuchinho a estrada que liga os

Municípios de São João do Paraíso e Taiobeiras.
Parágrafo único - O Departamento de Estradas de Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG - providenciará, com recursos de
seu orçamento, a confecção de placas indicativas da denominação da
rodovia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Arlen Santiago
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Justificação: Em homenagem e respeito a Antônio Capuchinho,
homem público que angariou grandes amizades e o apreço da
população de São João do Paraíso, a ponto de ter sido nomeado para
a serventia vitalícia do cargo de escrivão de paz do Município,
destacando-se pelas notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade, pretendemos denominar com seu nome a
referida estrada.

Tem grande relevância a homenagem aqui proposta, que com
certeza encontrará eco em toda a população, que sempre o respeitou
e admirou. Espero poder contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 236/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.183/2005)

Dispõe sobre afixação, nas recepções dos hospitais da rede pública
do Estado, da Cartilha dos Direitos do Paciente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todo paciente tem direito a atendimento humano, atencioso

e respeitoso, por parte de todos os profissionais de saúde.
Art. 2º - O paciente tem direito a ser identificado pelo nome e pelo

sobrenome, não devendo ser tratado pelo nome da doença ou do
agravo da saúde ou de forma genérica ou por quaisquer outras formas
impróprias.

Art. 3º - O paciente tem direito a identificar o profissional por crachá
contendo nome completo, cargo e função.

Art. 4º - O paciente tem direito de exigir que todo o material utilizado
seja rigorosamente esterilizado ou descartável e manipulado segundo
normas de higiene e prevenção.

Art. 5º - O paciente tem direito a receber explicações claras sobre o
exame a que vai ser submetido e sobre a finalidade para a qual irá ser
coletado o material para exame em laboratório.

Art. 6º - O paciente tem direito a informações claras, simples e
compreensíveis, adaptadas à sua condição cultural, sobre as ações
diagnosticadas e terapêuticas e sobre o que pode decorrer delas, a
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duração do tratamento, a localização de sua patologia, se existe a
necessidade de anestesia, qual o instrumental a ser utilizado e quais
regiões do corpo serão afetadas pelos procedimentos.

Art. 7º - O paciente tem direito a ser esclarecido sobre se o
tratamento ou o diagnóstico é experimental ou faz parte de pesquisa,
se os benefícios a serem obtidos são proporcionais aos riscos e se
existe probabilidade de alteração das condições de dor, sofrimento e
desenvolvimento da sua patologia.

Art. 8º - O paciente tem direito de consentir ou recusar a ser
submetido à experimentação ou pesquisas.

Parágrafo único - Na impossibilidade de o paciente expressar sua
vontade, o consentimento deve ser dado por escrito por seus
familiares ou responsáveis.

Art. 9º - O paciente tem direito a ter seu diagnóstico e tratamento por
escrito, identificado com o nome do profissional de saúde e seu
registro no respectivo conselho profissional, de forma clara e legível.

Art. 10 - O paciente tem direito a receber os medicamentos
acompanhados de bula impressa de forma compreensível e clara,
com data de fabricação e prazo de validade.

Art. 11 - O paciente tem direito a receber as receitas com o nome
genérico do medicamento, datilografadas em letras de forma ou com a
caligrafia perfeitamente legível e com assinatura e carimbo contendo o
número do registro do respectivo Conselho Profissional.

Art. 12 - O paciente tem direito a conhecer a procedência e a
verificar, antes de receber sangue ou hemoderivados para a
transfusão, se o mesmo contém carimbo nas bolsas de sangue
atestando as sorologias efetuadas e sua validade.

Art. 13 - O paciente tem direito, no caso de estar inconsciente, a ter
anotado em seu prontuário medicação, sangue ou hemoderivados,
com dados sobre origem, tipo e prazo de validade.

Art. 14 - O paciente tem direito a saber com segurança e
antecipadamente, através de testes ou exames, que não é diabético,
portador de algum tipo de anemia ou alérgico a determinados
medicamentos - anestésicos, penicilina, sulfas, soro antitetânico, etc -
antes que lhe sejam administrados.

Art. 15 - O paciente tem direito a sua segurança e integridade física
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nos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados.
Art. 16 - O paciente tem direito ao acesso às contas detalhadas

referentes às despesas de seu tratamento, exames, medicação,
internação e outros procedimentos médicos, quando for o caso.

Art. 17 - O paciente tem direito a não sofrer discriminação nos
serviços de saúde por ser portador de qualquer tipo de patologia,
principalmente no caso de ser portador de HIV(AIDS) ou doenças
infectocontagiosas.

Art. 18 - O paciente tem direito de ser resguardado de seus
segredos pela manutenção do sigilo profissional, desde que isso não
acarrete riscos a terceiros ou à saúde pública.

Parágrafo único - Os segredos do paciente correspondem a tudo
aquilo que, mesmo desconhecido pelo próprio cliente, possa o
profissional de saúde ter acesso e compreender através das
informações obtidas no histórico do paciente, exame físico, exames
laboratoriais e radiológicos.

Art. 19 - O paciente tem direito a acompanhante, se desejar, tanto
nas consultas como nas internações.

Parágrafo único - As visitas de amigos e parentes devem ser
disciplinadas em horários compatíveis, de forma a não comprometer
as atividades médico-sanitárias.

Art. 20 - O paciente tem direito a exigir que a maternidade, além dos
profissionais comumente necessários, mantenha um neonatologista,
por ocasião de parto.

Art. 21 - O paciente tem direito a exigir que a maternidade realize o
teste do pezinho; para detectar fenilcetonúria, nos recém-nacidos.

Art. 22 - O paciente tem direito a idenização pecuniária no caso de
qualquer complicação em suas condições de saúde motivadas por
imprudência, negligência ou imperícia dos profissionais de saúde.

Art. 23 - O paciente tem direito a assistência adequada, mesmo em
período festivos, feriados ou durante greves profissionais.

Art. 24 - O paciente tem direito a receber ou a recusar assistência
moral, psicológica, social e religiosa.

Art. 25 - O paciente tem direito a dignidade e respeito, mesmo após
a morte, da qual os familiares ou responsáveis devem ser avisados
imediatamente após o óbito.
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Art. 26 - O paciente tem direito a que nenhum órgão seja retirado de
seu corpo sem sua prévia aprovação.

Art. 27 - É obrigatória a afixação desta lei em forma de Cartilha dos
Direitos do Paciente na recepção dos hospitais.

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta proposição tem como objetivos dar maior

segurança ao paciente, que sentindo-se confiante sobre tudo o que
acontecer, com certeza ajudará no tratamento, tendo em vista que
suas emoções serão melhor controladas; e colaborar com os hospitais
e estabelecimentos de saúde para que o paciente se sinta melhor
preparado psicologicamente para o tratamento. Assim, tudo se tornará
mais fácil entre médicos, pacientes, enfermeiros e a parte
administrativa das casas de saúde.

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

PROJETO DE LEI Nº 237/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 151/2003)

Dispõe sobre a criação de vale-táxi para pessoas carentes e com
dificuldade ou impossibilidade de locomoção.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o vale-táxi para pessoas carentes com

dificuldade ou impossibilidade de locomoção.
Parágrafo único - Para o cumprimento deste dispositivo deverá o

cidadão comprovar as condições a seguir enumeradas:
I - possuir renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo;
II - estar incluído em um dos seguintes grupos de portadores de

deficiência: paraplégicos, tetraplégicos, portadores de doença mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados
de doença de Paget (osteíte deformante) e AIDS em fase terminal.

Art. 2º - O vale-táxi será impresso com campos a serem preenchidos
com o nome do passageiro beneficiário, o nome do taxista, o número
da placa do veículo, o trajeto percorrido e o valor da corrida.
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Parágrafo único - O valor máximo permitido para a corrida deverá
corresponder a 20 (vinte) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs.

Art. 3º - A Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social,
da Criança e do Adolescente - SETASCAD - firmará convênio com as
cooperativas de taxi que operam com centrais de rádios e que se
interessem em participar do acordo.

Art. 4º - A SETASCAD fornecerá a cada cidadão, no máximo 12
vales anuais, após comprovada a condição de legítimo beneficiário,
por meio de atestados médicos, carteiras profissionais, comprovantes
de pagamentos e outros documentos pertinentes.

Art. 5º- A SETASCAD repassará às empresas de táxis, no dia trinta
de cada mês, o valor total dos vales emitidos no período.

Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta de dotações próprias, consignadas no orçamento, devendo os
orçamentos futuros destinar recursos específicos ao seu fiel
cumprimento.

Art. 7º - Ficará a cargo das empresas de táxi a definição da forma de
pagamento dos vales recebidos de seus associados.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: Muito se fala em amparar, proteger, oferecer melhor

qualidade de vida para àqueles que, desfavorecidos pela sorte,
encontram-se com deficiências físicas ou mentais. Discute-se também
a necessidade de ajuda aos carentes financeiramente, que muitas
vezes ganham salários irrisórios ou até mesmo não recebem nada,
por estarem desempregados. Quando o cidadão enfrenta, ao mesmo
tempo, as duas condições, o sofrimento torna-se duplo, e a situação,
desumana.

Ao apresentarmos esta proposição, queremos contemplar aqueles
que não têm boa saúde física ou mental, dependentes de terceiros
para sua locomoção, e que, além disso, sejam pessoas com
baixíssimo ou quase nenhum poder aquisitivo.

Poderia alguém pensar se não seria supérfluo um Estado com
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tantos problemas financeiros custear um transporte diferenciado ou
com maior conforto para alguns de seus cidadãos. Respondendo,
perguntaríamos como uma pessoa paraplégica ou com paralisia
irreversível e incapacitante, sem nenhum recurso financeiro, poderia,
dignamente, comparecer a um hospital ou a um consultório médico.
Pensamos que, se é dever do Estado zelar pela saúde e pelo bem-
estar de seus cidadãos, nada mais justo que se busquem alternativas
que, pelo menos, amenizem seu sofrimento e lhe dêem um mínimo de
dignidade.

Uma opção para o poder público poder ajudar tais pessoas seria o
uso de ambulâncias, o que, a nosso ver, é inviável, pelo pequeno
número de veículos existentes e pelo custo, que, obviamente,
acabaria sendo muito maior do que o gerado pela lei ora proposta.
Achamos importante ressaltar que o ônus para o Estado, com a
aprovação dessa norma, não deverá ser relevante e que os benefícios
alcançados terão um caráter extremamente humanitário, visto que os
contemplados convivem simultaneamente com o sofrimento físico,
provocado pela doença, e com a situação de miséria, consequência
natural da falta de recursos financeiros.

Por fim, gostaríamos ainda de lembrar aos nobres pares que,
mesmo não sendo o objetivo principal deste projeto, os taxistas,
trabalhadores prejudicados pela atual situação econômica, que vêem
seus ganhos defasados a cada dia, poderão também ser beneficiados,
ao conquistar novos consumidores para o serviço que prestam.

Em vista do exposto, pedimos o apoio do Plenário para a aprovação
do projeto, que acreditamos ser de grande impacto social.

- 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 238/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 152/2003)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a assumir as estradas que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
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manutenção das seguintes estradas:
I - a que liga Berilo a Jenipapo de Minas, passando pelo Município

de Francisco Badaró;
II - a que liga Manga a Miravânia;
III - a que liga Monte Azul a Gameleiras, passando pelo Município de

Catuti.
Parágrafo único - A autorização contida no “caput” deste artigo

compreende todos os atos administrativos necessários para a
efetivação do controle e da manutenção.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: Os cuidados com as estradas objeto desta proposição

são de responsabilidades dos municípios supracitados. Todavia, a
escassez de recursos municipais tem sido a causa do péssimo estado
em que as estradas se encontram. Em muitos pontos dessas
estradas, o trânsito de veículo é quase inviável; há lugar para apenas
um veículo, que corre o risco de deparar com outro, em muitos casos,
em curvas de alta periculosidade, o que coloca em risco a segurança
dos usuários.

Convém ressaltar que o DER-MG é o órgão capacitado, tanto
tecnicamente quanto financeiramente, para assumir os serviços de
conservação de estradas tão importantes como aquelas apontadas.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 239/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 153/2003)

Autoriza o Estado de Minas Gerais a encampar os trechos das
estradas municipais que ligam Jaíba-Gado Bravo-Espinosa e Jaíba-
Monte Azul, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem -
DER-MG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
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de Minas Gerais DER-MG autorizado a assumir o controle e a
manutenção das estradas municipais que ligam Jaíba-Gado Bravo-
Espinosa e Jaíba-Monte Azul.

Parágrafo único - A autorização contida no “caput” deste artigo
compreende todos os atos administrativos necessários para a
efetivação do controle e da manutenção da estrada.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: O Município de Jaíba está localizado a 600km da

Capital, no norte de Minas, e sobrevive da agropecuária, com
destaque para a agricultura irrigada.

As péssimas condições em que se encontram as estradas
municipais referidas no texto do projeto de lei, interferem
negativamente no processo produtivo da região, uma vez que parte da
produção agrícola passa por essas estradas, especialmente a
produção de banana.

O Município de Jaíba desempenha papel importante na
consolidação do desenvolvimento da região, pois lá se encontra o
maior projeto de irrigação da América Latina, o Projeto Jaíba.

Apesar disso, a cidade é muito pobre: seu Índice de
Desenvolvimento Humano - IDH - é de apenas 0,45, abaixo da média
brasileira. Conseqüentemente a Prefeitura não dispõe de recursos,
nem de infra-estrutura para conservar essas estradas, pois não possui
sequer um único equipamento para executar esse tipo de serviço.

Conto, por isso, com o devido apoio dos nobres pares desta
Assembléia Legislativa à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 240/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.745/2006)

Dá a denominação de Rodovia João Gasparino Pimenta à Rodovia
JNU, que liga os Municípios de Januária e Bonito de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia João Gasparino Pimenta a
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Rodovia JNU, que liga os Municípios de Januária e Bonito de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: Nascido e falecido em Bonito de Minas, João

Gasparino Pimenta foi um dos maiores políticos desse Município por
mais de 40 anos. Desenvolveu trabalhos de destaque, reconhecidos
pela população até os dias atuais, preocupando-se sempre com o
bem-estar e desenvolvimento da região e, especialmente, do
Município de Bonito de Minas.

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

PROJETO DE LEI Nº 241/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 193/2003)

Altera o art. 4º da Lei nº 13.462, de 12 de janeiro de 2000, que
dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho de
Defesa Social a que se refere o art. 134 da Constituição Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os incisos II e XIII do art. 4º da Lei nº 13.462, de 12 de

janeiro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º - .......................................
II - o Secretário de Estado de Defesa Social;
........................................................
XIII - um representante dos municípios mineiros, indicado pela

Associação Mineira de Municípios - AMM, entre os prefeitos dos
municípios a ela associados;”.

Art. 2º - Ficam acrescentados ao art. 4º da Lei nº 13.462, de 12 de
janeiro de 2000, os seguintes incisos:

“Art. 4º - .........................................
XV - o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes;
XVI - o Secretário de Estado da Educação;
XVII - o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar.”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Carlos Pimenta
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Justificação: A questão da segurança pública constitui uma das
preocupações centrais da população mineira. O aumento da violência,
especialmente nos centros urbanos, demanda ações firmes e
imediatas por parte do poder público estadual, bem como a
participação de todos os setores da sociedade no enfrentamento da
criminalidade violenta. Tal estado de coisas ensejou, por parte do
Poder Executivo, a reestruturação da área de segurança pública,
efetivada através das Leis Delegadas nºs 49 e 56, de 2003, que, entre
outras medidas, criaram a Secretaria de Estado de Defesa Social,
órgão cuja finalidade precípua é coordenar a atuação dos diversos
órgãos e instituições que atuam na área.

A reestruturação levada a efeito pelo Poder Executivo deve-se fazer
acompanhar pela adequação da composição do Conselho de Defesa
Social de que trata o art. 134 da Constituição do Estado, órgão de
fundamental importância na definição da política de defesa social do
Estado e instância mais adequada para a participação da sociedade
na formulação das políticas públicas de segurança.

O Conselho de Defesa Social tem sua organização e funcionamento
regulados pela Lei nº 13.462, de 12/1/2000, que se encontra
desatualizada em razão das alterações introduzidas pelas Emendas à
Constituição nº 39, de 2/6/1999, e nº 43, de 14/11/2000, bem como
pelas Leis Delegadas nº 49 e 56, ambas de 2003. As alterações ora
propostas não se limitam à mudança da denominação das Secretarias
e demais órgãos, mas visam a proporcionar maior representatividade
ao Conselho de Defesa Social. Assim, além do Secretário de Estado
de Defesa Social, devem participar do Conselho o Secretário de
Estado da Educação, conforme expressamente determinado no art.
134 da Constituição do Estado, o Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes, em razão da vinculação da
Secretaria Adjunta de Direitos Humanos à sua pasta e o Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiros Militar, instituição dotada de elevado
conceito junto à comunidade e com vasta folha de serviços prestados
à população mineira.

Além disso, a forma de escolha do representante dos municípios
mineiros, tal como prevista no inciso XIII do art. 4º da Lei 13.462,
constitui empecilho de ordem prática à efetiva participação municipal



522

no Conselho de Defesa Social. A indicação de um prefeito municipal
pela Associação Mineira de Municípios remove o referido empecilho,
uma vez que a AMM atua em âmbito estadual, congregando
municípios das diversas regiões do Estado, o que lhe confere maior
legitimidade para a indicação.

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

PROJETO DE LEI Nº 242/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 937/2003)

Dispõe sobre a isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS - na aquisição de automóveis e utilitários para os
Oficiais de Justiça e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam isentos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias

e Serviços - ICMS - os automóveis, motocicletas e utilitários de
fabricação nacional adquiridos por Oficiais de Justiça, em efetivo
exercício da função, para utilização em atividades que lhes sejam
próprias por dever de ofício.

Parágrafo único - A isenção a que se refere o “caput” deste artigo
limita-se a um veículo, para cada Oficial de Justiça, no interstício
mínimo de três anos.

Art. 2º - A alienação do veículo adquirido nos termos desta lei, antes
de três anos contados da data de sua aquisição, a pessoa que não
preencha as condições contidas no art. 1º, acarretará o pagamento,
pelo alienante, do imposto dispensado, atualizado na forma da
legislação tributária.

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo sujeita
ainda o alienante ao pagamento de multa e juros de mora previstos na
legislação em vigor para a hipótese de fraude ou falta de pagamento
do imposto devido.

Art. 3º - A isenção será reconhecida pela Secretaria Estadual da
Fazenda, mediante a verificação prévia de condições estabelecidas.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará em trinta dias o disposto
nesta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: A isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias

e Serviços - ICMS - é hoje concedida a taxistas, que usam o veículo
no trabalho autônomo privado, e a deficientes físicos, que são
pessoas portadoras de necessidades especiais. A isenção é justa, no
primeiro caso por motivos sociais, e, no segundo, por motivos
humanitários.

O projeto de lei que aqui apresentamos utiliza igualmente os efeitos
extrafiscais do ICMS para atingir outro justíssimo objetivo: beneficiar
os Oficiais de Justiça, agentes que representam o próprio aparelho
estatal. Eles são os únicos servidores públicos que não têm à sua
disposição veículos para realizar a importante missão de intercâmbio
processual.

É o Oficial de Justiça o servidor público incumbido de diligenciar,
levando às partes e ao público em geral as decisões judiciais. Entre
suas atribuições diárias estão citações, intimações, notificações,
prisões, condução coercitiva de testemunhas, busca e apreensão,
arresto, despejos, penhoras e atos executivos em geral, estes,
geralmente de natureza conflitiva, além da prestação gratuita de
serviços à Justiça Eleitoral.

Como sua atividade é essencialmente externa à repartição pública, o
meio de locomoção é um mecanismo importante para o curso
processual, pois permite agilizar o cumprimento de ordens judiciais.

O problema da violência nas grandes cidades, a dificuldade para
localizar pessoas e, principalmente, as grandes distâncias a serem
percorridas em localidades do interior do Estado, que, muitas vezes,
não possuem sequer transportes públicos, exigem meios de
locomoção mais seguros e ágeis. Não restam dúvidas de que o
veículo, para tais servidores públicos, é um instrumento de trabalho
imprescindível, que contribui para a efetiva realização da justiça.

Da eficiência, da eficácia e da diligência dos Oficiais de Justiça
dependem a celeridade processual, o bom julgamento dos autos do
processo e a efetiva prestação jurisdicional. Daí, a necessidade e a
urgência de proporcionar a esses servidores os instrumentos para o
melhor desempenho da função, já que o Estado não lhes oferece
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condições indispensáveis ao seu importante mister.
Nada mais justo, portanto, que conceder aos Oficiais de Justiça a

isenção de ICMS na compra do veículo. Em última análise quem será
beneficiado é o próprio Estado, que se servirá de uma frota de
veículos sem gastar um centavo na sua aquisição e manutenção. E
não se pode falar em renúncia fiscal, já que o Estado economizará
receita, pois, de outra forma, teria que adquirir, com recursos do
erário, veículos destinados aos Oficiais de Justiça para realizarem o
trabalho que lhes é próprio por dever de ofício.

Mais do que economia para o erário, a isenção de ICMS para esses
servidores públicos é na verdade um investimento. O retorno virá sob
forma de maior eficiência no trabalho realizado por agentes mais bem-
equipados para o desempenho de suas tarefas. E é sabido que o
exercício mais intenso e eficaz do trabalho dos Oficiais de Justiça
muito concorre para a recuperação de receitas dos Estados, dos
municípios e da União, envolvidos em grande número de processo de
execuções fiscais, além de completar o círculo no esforço de combate
à criminalidade, que tanto aflige a sociedade.

Nunca é demais também mencionar que a quase totalidade dos
feitos impetrados no Judiciário mineiro tramitam sob o pálio da
gratuidade judiciária e, ainda, que em todo o Estado, os Oficiais usam
veículos próprios para o cumprimento das diligências, arcando com o
preço dos combustíveis e com os prejuízos materiais decorrentes do
desgaste do veículo.

Justifica-se o interstício mínimo de três anos estabelecido para o
benefício, uma vez que o bem adquirido será utilizado
especificamente no exercício do cargo de Oficial de Justiça.

Tendo em vista seus elevados objetivos, estamos certos de que o
projeto de lei aqui apresentado merecerá integral apoio de nossos
ilustres 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 243/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.568/2005)

Dispõe sobre ações de prevenção à gravidez precoce e de
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atendimento à adolescente grávida.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado desenvolverá ações de prevenção à gravidez

precoce e de atendimento à adolescente grávida, entre as quais se
incluem:

I - realização de campanhas educativas de prevenção à gravidez
precoce, nos termos da Lei n° 13.080, de 30 de deze mbro de 1998, e
promoção da orientação sexual na escola e nos meios de
comunicação, estendida aos pais e ao adolescente do sexo
masculino;

II - prestação de assistência ginecológica, orientação e informação à
gestante quanto aos exames necessários durante a gravidez e quanto
aos cuidados com recém-nascidos;

III - prestação de assistência à gestante durante o pré-natal, o parto
e o puerpério, considerados os riscos inerentes à gravidez precoce;

IV - acompanhamento psicológico à gestante, ao seu companheiro e
à sua família;

V - apoio à capacitação de recursos humanos especializados no
atendimento à adolescente grávida;

VI - flexibilização do horário escolar da adolescente grávida,
adequando-o às exigências da gravidez e da maternidade, de forma a
garantir a continuidade dos estudos;

VII - oferta de vaga em creche para filho de mãe adolescente.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: Na gravidez, assim como na adolescência, a mulher

passa por alterações físicas e psicossociais importantes. Por essa
razão, quando uma adolescente fica grávida, na maioria das vezes já
se configura uma situação de crise. Quase sempre essa crise atinge o
seu companheiro e as respectivas famílias, trazendo complicadores
emocionais que podem ser somatizados e traduzidos em problemas
de saúde física e emocional para a gestante e seu bebê.

Além disso, parte da comunidade médica entende que as
dificuldades de uma gravidez na adolescência não se reportam
apenas a fatores psicológicos, econômicos ou sociais. Para alguns
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especialistas, a gravidez precoce põe em risco tanto a vida da mãe
quanto a do recém-nascido, pois, na faixa dos 14 anos, a mulher não
tem estruturas óssea nem muscular adequadas ao parto, o que
significa alta probabilidade de risco para ela e para o bebê. Observa-
se também que o medo da gravidez leva muitas adolescentes à busca
do aborto clandestino. Dados da Organização Mundial de Saúde
indicam que, dos 4 milhões de abortos praticados por ano no Brasil, 1
milhão ocorre entre adolescentes, morrendo 20% delas em
decorrência do procedimento e ficando muitas estéreis.

Por essas razões, entendemos que, antes de tudo, a gravidez
precoce deve de ser evitada; mas, uma vez que se engravide, a
adolescente precisa de amparo especial do Estado para superar as
dificuldades inerentes à sua situação, de forma a preservar a sua
saúde e a de seu filho, dando-se prosseguimento à sua educação e
preparação para a inserção no mercado de trabalho, com vistas ao
alcance da plenitude da cidadania.

Por essas razões, elaboramos este projeto de lei, que tem como
escopo a adoção pelo Estado de medidas eficazes para a prevenção
da gravidez precoce e, principalmente, para a proteção e a atenção à
saúde física e psíquica da adolescente grávida, de seu companheiro e
de sua família.

Assim sendo, solicitamos o apoio de nossos pares 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 244/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.222/2006)

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Vivência
Espírita Cristã - CCVEC Nathércio França -, com sede no Município
de Montes Claros.

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

Centro Comunitário de Vivência Espírita Cristã - CCVEC Nathércio
França -, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: A referida entidade tem por objetivos principais e

permanentes desenvolver ações na área social filantrópica, com
proposta de vivência cristã e de cooperação mútua, para minorar as
dificuldades daqueles que têm maiores restrições sociais e que, de
alguma forma, se esforçam para vencer suas dificuldades.

- 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 245/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.392/2006)

Dá a denominação de Rodovia Prefeito Ademar Ribeiro ao trecho
SSK-222, que liga os Municípios de São João do Paraíso e Ninheira.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Rodovia Prefeito Ademar Ribeiro o trecho

SSK-222, que liga os Municípios de São João do Paraíso e Ninheira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: O ex-Prefeito Ademar Ribeiro, já falecido, desenvolveu

um trabalho de destaque, que é reconhecido pela população até os
dias atuais. Sempre se preocupou com o bem-estar e
desenvolvimento de sua região, especialmente de São João do
Paraíso e do Norte de Minas.

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

PROJETO DE LEI Nº 246/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.698/2006)

Declara de utilidade pública a Associação de Voluntários no Apoio a
Pacientes com Câncer - Projeto Presente, com sede no Município de
Montes Claros.

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

Voluntários no Apoio a Pacientes com Câncer - Projeto Presente, com
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sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: A Associação de Voluntários no Apoio a Pacientes com

Câncer foi constituída com o objetivo de coordenar, proteger e orientar
os portadores da doença, especialmente os mais carentes, residentes
no Município de Montes Claros.

Entre as suas valorosas iniciativas, podemos elencar a realização de
ações sociais, educativas e culturais, visando à melhoria das
condições de saúde, de moradia e de lazer da sociedade em geral e
dos acometidos por câncer, em particular; estudo das necessidades e
condições econômicas e sociais dos pacientes; e promoção de
campanhas para arrecadação de recursos visando a obter a
gratuidade de tratamento para as pessoas carentes.

Dessa maneira, busca a melhoria da qualidade de vida dos
beneficiários de suas ações, no intento de assegurar-lhes integridade
e dignidade.

Por essa atuação de significativa importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que se lhe
pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI Nº 247/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.736/2006)

Dispõe sobre a inscrição de informações de interesse médico em
cédula de identidade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado ao titular de cédula de identidade expedida

por órgão estadual o direito de nela fazer constar informações
sucintas sobre o tipo sangüíneo e as condições particulares de saúde
cuja divulgação possa contribuir para preservar sua saúde ou salvar
sua vida.

Art. 2º - O exercício do direito estabelecido nesta lei não exclui a
incidência de taxa de expedição de documento prevista na legislação
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em vigor.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta

dias contados da data de sua publicação.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O atendimento médico de emergência é na verdade

uma corrida contra o tempo. Por isso, entendo ser importante constar
na cédula de identidade informações básicas como grupo sangüíneo,
fator RH, bem como informações sobre o acometimento a doenças
como diabetes, epilepsia, hipertensão arterial etc. De posse dessas
informações no documento de identificação, o médico não precisará
submeter o paciente a exames, o que lhe permitirá prestar um
atendimento mais rápido e mais adequado à condição pessoal do
paciente, aumentando as chances de sucesso do procedimento.
Conto com o apoio dos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 248/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.831/2005)

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Vida Nova, com
sede no Município de Belo Oriente.

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

Vida Nova, com sede no Município de Belo Oriente.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Creche Comunitária Vida Nova constitui-se em

entidade civil sem fins lucrativos que se destina a promover a
educação e a sociabilização de crianças carentes. A instituição tem
por finalidade combater a fome e a pobreza, cuidar da saúde,
estimular a prática cultural e esportiva, valorizar a família e defender
os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por
isso, julgamos mais que procedente o título de utilidade pública
estadual, pois, de fato, a entidade exerce esse papel com afinco e
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responsabilidade.
- 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 249/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.833/2005)

Declara de utilidade pública o Movimento de Mulheres de Ipatinga,
com sede no Município de Ipatinga.

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

Mulheres de Ipatinga, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: O Movimento de Mulheres de Ipatinga é uma entidade

civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, que se propõe a
assegurar melhores condições de vida para a população feminina do
Município. A instituição tem por objetivos promover a cidadania,
proporcionar crescimento pessoal às associadas, promover cursos de
formação pré-profissionalizante para as comunidades, criar núcleos de
produção com oportunidades de rendimento para mulheres de baixa
renda e estimular o crescimento social e intelectual destas.

Por essas razões, julgamos mais que procedente o título de utilidade
pública, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

- 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 250/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.313/2006)

Declara de utilidade pública o Comitê Cidadania Contra a Fome e
Pela Vida, com sede no Município de Ipatinga.

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

Contra a Fome e Pela Vida, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
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Cecília Ferramenta
Justificação: O Comitê Cidadania Contra a Fome e Pela Vida, de

Ipatinga, constitui-se em entidade civil sem fins lucrativos que se
propõe sobretudo a combater a fome, a miséria e a pobreza. A
instituição tem como principais finalidades a arrecadação de fundos e
alimentos, a elaboração de campanhas e a administração de
programas com vistas a angariar recursos para suprir as
necessidades alimentícias de comunidades carentes. O Comitê
também promove cursos nas áreas de saúde, nutrição e alimentação
alternativa, além de desenvolver projetos para contornar o
desemprego. Por isso, julgamos mais que procedente o título
declaratório de utilidade pública estadual, pois, de fato, a entidade
exerce com afinco este papel.

- Publicado, vai o projeto às Comissão 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 251/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.621/2006)

Inclui os profissionais fisioterapeuta e terapeuta ocupacional no
Programa Saúde em Casa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Programa Saúde em Casa incluirá o fisioterapeuta e o

terapeuta ocupacional nas equipes multiprofissionais de atendimento
à saúde.

Art. 2º - A forma de inserção e de participação dos profissionais de
que trata o art. 1º será especificada de acordo com as necessidades
de saúde da população atendida pelo Programa Saúde em Casa.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: O Programa Saúde da Família - PSF -, do governo

federal, está implantado em 795 Municípios mineiros, ou seja, em
93,2% dos Municípios do Estado. De acordo com dados disponíveis
na página eletrônica da Secretaria de Estado de Saúde, 11.178.000
pessoas são contempladas com ações de saúde realizadas pelas
equipes do PSF, e 12.662.650 pessoas recebem ações realizadas
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pelos Agentes Comunitários de Saúde, ligados ao Programa de
Agentes Comunitários de Saúde.

Em Minas Gerais, o Programa Estruturador Saúde em Casa teve
autorizadas despesas da ordem de R$72.000.000,00, dos quais mais
de R$39.000.000,00 foram liquidados até o final de junho.

Para atender aos princípios da integralidade, universalidade e
eqüidade, que devem nortear o sistema de saúde, e à diversidade dos
problemas com que se deparam as equipes do Programa,
entendemos ser necessário incorporar às equipes mínimas, hoje
constituídas por médico, enfermeiro e agentes de saúde, o
fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional.

Na busca de uma atenção integral e de qualidade, a participação
desses profissionais no Programa certamente irá preencher uma
lacuna e dará resposta a uma gama de problemas que interferem
diretamente sobre a saúde e a qualidade de vida dos mineiros.

A inclusão do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional nas equipes
do Programa possibilitará a incorporação de um saber específico que
poderá ser compartilhado com os demais profissionais, possibilitando,
assim, o oferecimento de ações básicas de prevenção de
incapacidades e de ações de reabilitação, ressocialização e
integração social de pessoas com alguma incapacidade.

Pela importância do tema e pelos benefícios da medida para a
saúde da população, contamos com o apoio dos nobres pares para a
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 252/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.622/2006)

Dispõe sobre as Unidades de Tratamento Intensivo dos hospitais da
rede pública e privada do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os hospitais da rede pública e privada do Estado de Minas

Gerais deverão incluir nas equipes das Unidades de Tratamento
Intensivo - UTIs -, em período integral, o profissional fisioterapeuta e o
terapeuta ocupacional.
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Art. 2º - Os recursos financeiros necessários para implementação
desta lei serão consignados no orçamento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: Por intermédio da Portaria Ministerial 1.071/2005, o

Ministério da Saúde inseriu e incorporou mecanismos regulatórios
assistenciais na área da terapia intensiva, entendida como parte
integrante do processo assistencial à saúde, que tem como princípios
a integralidade, eqüidade e universalidade, no âmbito hospitalar e no
sistema de saúde em geral.

Na parte introdutória, a Portaria esclarece que “tais mecanismos
baseiam-se na concepção que institui ao poder público o
desenvolvimento de sua capacidade sistemática em responder às
demandas de saúde em seus diferentes níveis e etapas do processo
de assistência, enquanto um instrumento ordenador e definidor da
atenção à saúde, fazendo-o de forma rápida, qualificada e integrada,
com base no interesse social e coletivo”.

Parte desta regulação passa pela definição dos recursos
tecnológicos e humanos que devem compor as UTIs, de modo que o
atendimento ao paciente crítico ou potencialmente crítico seja o
melhor em todos os momentos da internação hospitalar.

O aperfeiçoamento das unidades de tratamento intensivo passa pela
inclusão de profissionais especializados e preparados para o
atendimento integral do paciente, razão que nos motivou a apresentar
o projeto de lei em tela, propondo que as equipes que atuam nas UTIs
sejam constituídas por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais.

Pela importância do tema, contamos com o apoio dos nobres pares
à aprovação da proposição.

- 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 253/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.791/2006)

Declara de utilidade pública a Associação dos Corredores do Vale
do Aço - Corvaço -, com sede no Município de Ipatinga.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Corredores do Vale do Aço - Corvaço -, com sede no Município de
Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Associação dos Corredores do Vale do Aço constitui-

se em entidade civil sem fins lucrativos, de caráter assistencial, que se
destina a promover melhorias sociais por meio das práticas culturais e
desportivas. A instituição tem por objetivos apoiar e estimular o
esporte na região do Vale do Aço; desenvolver nos atletas o espírito
moral e cívico; auxiliar na formação dos jovens por meio de seu
engajamento nas modalidades de atletismo; resgatar a dignidade
humana em grupos expostos à violência e às drogas, por meio da
concessão de oportunidades na área de esportes; e fomentar
trabalhos de assistência social, até mesmo de arrecadação de
alimentos por intermédio de corridas beneficentes. É por essas e
outras razões que julgamos mais que procedente o título de utilidade
pública, pois, de fato, a entidade exerce esse papel.

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

PROJETO DE LEI Nº 254/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.590/2005)

Dispõe sobre a prática do "bungee jump" no Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Torna obrigatório o cumprimento de medidas de segurança

para a prática de “bungee jump” em todo o Estado de Minas Gerais.
§ 1º - Como “bungee jump” entende-se a atividade esportiva na qual

a pessoa sofre queda livre de determinada altura e sua descida é
limitada por sua ligação a um cabo elástico.

Art. 2º - Todos os saltos de “bungee jump” que ocorrerem no Estado
de Minas Gerais deverão ser autorizados e fiscalizados pela Defesa
Civil e pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
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Esportes, que, conjuntamente, estabelecerão as medidas de
segurança a serem adotadas.

Art. 3º - No pedido de autorização deverá conter a data, o local e a
hora do evento, e será realizado com um prazo mínimo de trinta dias
de antecedência.

Art. 4º - Os equipamentos de segurança deverão ser submetidos a
vistoria dos profissionais da Defesa Civil.

Art. 5º - A qualquer momento do evento, por motivos técnicos,
poderá um profissional do Corpo de Bombeiros interromper os saltos.

Art. 6º - O responsável técnico deverá ser profissional devidamente
habilitado para a execução de práticas que envolvam a segurança
física e patrimonial do cidadão.

Art. 7º - O descumprimento do previsto nos artigos anteriores
ensejará ao infrator as seguintes sanções administrativas, além de
sanções penais e cíveis pertinentes:

I - advertência, por escrito, da autoridade competente, esclarecendo
que, em caso de reincidência, estará sujeito às penalidades previstas
nos itens II e III;

II - multa de 1 a 500 UFIRs (uma a quinhentas Unidades Fiscais de
Referência) na segunda infração;

III - multa de 500 (quinhentas) a 1.000 (mil) UFIRs a partir da
terceira infração.

Art. 8º - Caberá à autoridade competente, no âmbito estadual,
estabelecer normas e fiscalizar o fiel cumprimento do aqui disposto,
bem como a aplicação das sanções estabelecidas.

Parágrafo único - O Poder Executivo, por meio dos órgãos
competentes, poderá estabelecer parceria para aprovar a localização,
a área, o equipamento e a habilitação para os operadores desta
prática.

Art. 9º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: Nos dias atuais, os jovens, em especial, procuram

como meio de lazer atividades esportivas que sejam vibrantes e nas
quais haja uma carga significativa de adrenalina. Faz-se necessário o
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controle dos riscos advindos dessas práticas, particularmente em
esportes considerados "radicais", como o “bungee jump”.

Recentemente, ocorreu grave acidente em nosso Estado,
envolvendo uma jovem universitária, ocasionando seu óbito.

Portanto, é emergencial que se tomem medidas para regulamentar e
restringir a operação desse esporte, praticado rotineiramente como
lazer, a empresas idôneas e a operadores habilitados, evitando-se
assim a sucessão de acidentes.

Pelos motivos expostos, conto com a aprovação dos nobres colegas
ao projeto ora apresentado.

- 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 255/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.455/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Curvelana dos Catadores
de Recicláveis - Asccare.

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

dos Catadores de Recicláveis - Asccare -, com sede no Município de
Curvelo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Associação  Curvelana  dos Catadores de

Recicláveis - Asccare -, fundada em 12/4/2001, é uma entidade civil
sem fins lucrativos com personalidade jurídica própria, constituída por
tempo indeterminado.

Essa Associação tem como finalidades o apoio e a defesa dos
interesses dos catadores de recicláveis, favorecendo a união e a
organização deles, representando o seu associado judicial e
extrajudicialmente, prestando e mantendo serviços de assessoria
jurídica, visando à defesa dos interesses e dos direitos dos seus
associados, à promoção de cursos de capacitação para os associados
e seus familiares, entre outras finalidades.

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

PROJETO DE LEI Nº 256/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.776/2006)

Declara de Utilidade Pública o Centro de Apoio e Recuperação de
Dependentes Químicos Betel - Cerb.

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

Recuperação de Dependentes Químicos Betel – Cerb, com sede à
Rua Faraday, nº 151, fundos, Bairro Bela Vista, no Município de
Curvelo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: O Centro de Apoio e Recuperação de Dependentes

Químicos Betel - Cerb, de Curvelo, Minas Gerais, fundado em
11/8/2004, é entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com
seu estatuto registrado no Cartório das Pessoas Jurídicas de Curvelo,
Minas Gerais, sob o registro nº 4.035, livro nº 15.

O referido Centro tem por objetivos a promoção de atividades e
programa de apoio e recuperação de dependentes químicos, a
assistência e orientação aos familiares dos recuperandos, a
assistência à saúde física e mental dos recuperandos, e a promoção
de ações que visem ao crescimento espiritual do recuperando e seu
posterior engajamento na vida social e de atividades sócio-educativas,
profissionalizantes, esportivas e de lazer para os recuperandos, entre
outros previstos em seu estatuto.

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

PROJETO DE LEI Nº 257/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.437/2006)

Declara de utilidade pública o Conselho Penal Comunitário da
Comarca de Jacinto, com sede nesse Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Penal
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Comunitário da Comarca de Jacinto - CPCJ, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Mauri Torres
Justificação: O Conselho  Penal  Comunitário da Comarca de

Jacinto - CPCJ, com sede nesse Município, é entidade civil sem fins
lucrativos que visa a, entre outros objetivos, contribuir para a
reeducação e ressocialização dos sentenciados da referida Comarca,
buscando sua integração ao convívio social. A entidade auxilia as
autoridades judiciárias e policiais da Comarca durante a execução da
pena, colaborando na administração do cumprimento das penas
privativas de liberdade nos regimes fechado e semi-aberto. Promove
estudos sociais e atua também por meio de laborterapia, recreação e
assistência material e moral, a fim de fomentar a reintegração social e
a readaptação dos sentenciados e presidiários. Com duração
indeterminada, a entidade encontra-se em pleno e regular
funcionamento há mais de um ano, sendo sua administração
composta por pessoas que não recebem remuneração pela sua
atuação. Por isso, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 258/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.759/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Quintal do
Samba, com sede no Município de Viçosa.

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

Quintal do Samba, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Mauri Torres
Justificação: A Associação Cultural Quintal do Samba, com sede no

Município de Viçosa, é entidade civil sem fins lucrativos que visa,
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entre outros objetivos, ao fomento da consciência cultural, folclórica e
artística; ao incentivo e à integração das variadas manifestações
culturais e folclóricas; à promoção do intercâmbio cultural. Para a
consecução dos seus objetivos, a entidade promove atividades
culturais, folclóricas, artísticas, recreativas e desportivas e desenvolve
atividades assistenciais. Com duração indeterminada, a entidade
encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,
sendo sua administração composta por pessoas que não recebem
remuneração pela sua atuação. Por isso, contamos com o apoio dos
nobres pares para a aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 259/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.764/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente São-
Geraldense - AB-SAGE -, com sede no Município de São Geraldo.

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

Beneficente São-Geraldense - AB-SAGE -, com sede no Município de
São Geraldo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Mauri Torres
Justificação: A  Associação  Beneficente São-Geraldense - AB-

SAGE -, com sede no Município de São Geraldo, é entidade civil sem
fins lucrativos que distribui auxílios e benefícios, como alimentos,
remédios e contribuições para a construção e a reforma de pequenas
habitações para pessoas carentes. Presta, ainda, amparo a idosos e
crianças necessitadas. Com duração indeterminada, a entidade
encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,
sendo sua administração composta por pessoas que não recebem
remuneração pela sua atuação. Por isso, contamos com o apoio dos
nobres pares para a aprovação do projeto.

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

Nº 2/2007, do Deputado Doutor Viana (ex-Requerimento nº
7.115/2006),em que solicita seja formulado voto de congratulações
com o Município de Presidente Kubitschek pela comemoração dos 44
anos de sua emancipação política.

Nº 3/2007, do Deputado Doutor Viana (ex-Requerimento nº
7.114/2006), em que solicita seja formulado voto de congratulações
com o Município de Gouveia pela comemoração dos 53 anos de sua
emancipação política.

Nº 4/2007, do Deputado Doutor Viana (ex-Requerimento nº
7.116/2006), em que solicita seja formulado voto de congratulações
com o Município de Lassance pela comemoração dos 53 anos de sua
emancipação política.

Nº 5/2007, do Deputado Doutor Viana (ex-Requerimento nº
7.144/2006), em que solicita seja formulado voto de congratulações
com o Município de Virgem da Lapa pela comemoração dos 58 anos
de sua emancipação política.

Nº 6/2007, do Deputado Doutor Viana (ex-Requerimento nº
7.143/2006), em que solicita seja formulado voto de congratulações
com o Município de Carlos Chagas pela comemoração dos 68 anos
de sua emancipação política.

Nº 7/2007, do Deputado Doutor Viana (ex-Requerimento nº
7.117/2006), em que solicita seja formulado voto de congratulações
com o Município de Buenópolis pela comemoração dos 68 anos de
sua emancipação política. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Ana Maria Resende (12) e dos Deputados André Quintão (5), Dinis
Pinheiro (20), Domingos Sávio e Durval Ângelo.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Sávio

Souza Cruz.
Oradores Inscritos

  O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Juninho Araújo.
O Deputado Juninho Araújo - Boa tarde, Sr. Presidente, Srs.
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Deputados, Sras. Deputadas e colaboradores da TV Assembléia.
É com enorme prazer que ocupo, pela primeira vez, esta tribuna

para falar ao povo mineiro. Inicio, Sr. Presidente, agradecendo a
forma como fomos recebidos nesta Casa pelos Deputados que aqui já
se encontravam, pelos colegas, pelos funcionários e pela diretoria tão
competente desta Casa. Foi uma maneira que nos deixou à vontade
para iniciar nossos trabalhos. Hoje, convivendo de perto com os
senhores e senhoras, tenho a tranqüilidade em afirmar que o povo
mineiro soube escolher seus representantes. E é para essas pessoas
que acreditaram em nós, em nossas propostas, que vamos dedicar
nosso empenho na Assembléia para que, com nosso trabalho
conjunto, representemos bem Minas Gerais, Minas de Aleijadinho,
Minas de JK, Minas de Tancredo Neves, Minas de Tiradentes, Minas
de todos nós.

Estou muito feliz em poder participar desse time de pessoas que
querem o melhor para o nosso Estado. Vivemos, aqui dentro, uma
verdadeira aula de democracia, convivemos com as diferenças; cada
qual com sua opinião, seu partido político, suas convicções, num lugar
onde sempre impera o respeito e a democracia. E democracia
significa exatamente isso: conviver com as diferenças.

Quero agradecer também aos meus companheiros de bancada no
PSB: Deputados Wander Borges, Deiró Marra, Chico Uejo e Doutor
Rinaldo. Nossa bancada quer servir a Minas e ao Brasil. Para isso,
não mediremos esforços.

Sr. Presidente, além dessa mensagem de agradecimento, venho,
como Vice-Presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas, manifestar meu apoio e solidariedade a todos os
parlamentares que pediram soluções para nossas estradas, federais
ou estaduais, pois não importa se pertencem ao governo federal ou ao
estadual. O que precisamos são medidas urgentes que venham a
resolver definitivamente os graves problemas que enfrentamos hoje
nas estradas que servem Minas Gerais.

A coisa anda tão feia que, aqui bem pertinho de nós, está
acontecendo uma coisa absurda: as obras do trevo de Santa Luzia na
BR-262, na saída de Belo Horizonte para João Monlevade. Essa obra,
que está atrasada, tem trazido um enorme prejuízo a motoristas e
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demais pessoas que por ela passam. Os engarrafamentos chegam a
durar mais de 3 horas, dependendo do dia e do horário.

Para os motoristas sobram o desperdício de combustível, veículos
que enguiçam por falta de refrigeração, desgaste de peças como
embreagem e freio, risco de assaltos, acidentes, além de perdas
incalculáveis. Por que essa obra está atrasada? Porque alguém achou
melhor, não sei por qual motivo, colocar o Exército para executá-la.
Agora pergunto: será que o Exército Brasileiro tem competência para
tal? Será que vai haver economia nos gastos dessa obra?

No sábado de carnaval, senti na pele todos esses problemas, pois
saí de Belo Horizonte com minha família, com destino a minha cidade
natal, Dionísio, às 15 horas. Quando eram 18 horas, estava passando
pelo referido trevo. Gastei 3 horas num trecho em que, normalmente,
gastaria no máximo 10 minutos. Como explicar?

Acho que o Exército Brasileiro deveria estar vigiando as fronteiras do
Brasil e impedindo a entrada de drogas e armas. Acredito que todos
gostaríamos de ver o Exército nas ruas protegendo os cidadãos de
bem; quem sabe, se tivéssemos o Exército ajudando na segurança
dos pontos mais violentos do Brasil, não teria ocorrido aquela
verdadeira tragédia com uma criança de apenas 6 anos de idade, o
João Hélio, no Rio de Janeiro, que foi vítima de um crime bárbaro.

Por que o Exército não pode ser usado para policiar, mas pode ser
usado para fazer estradas? Esta semana, quando passava pelo trevo
de Santa Luzia, na BR-262, vi cinco Soldados do Exército colocando
uma placa de sinalização na rodovia: serviço de um homem sendo
feito por cinco Soldados. Isso envergonha qualquer pessoa direita. É o
nosso dinheiro sendo usado sem nenhum critério e sem nenhum
controle.

Aliás, querer saber onde nosso dinheiro é empregado parece crime
neste país. Na minha região, temos a Rodovia MG-760, estrada
importante que liga duas regiões produtivas do nosso Estado, o Vale
do Aço à Zona da Mata. Essa estrada de suma importância para o
Estado e para o País é uma promessa de anos que ainda não saiu do
papel.

Eu nasci em Dionísio, cidade que será beneficiada com essa obra,
e, desde pequeno, aprendi que ir para Timóteo e Ipatinga na época de
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chuva era preparar-se para enfrentar 60km de barro e de estrada ruim
e com buracos. E olhem que estamos falando de uma estrada que liga
o rico Vale do Aço - Ipatinga, Timóteo e Coronel Fabriciano - à Zona
da Mata - Ponte Nova, Viçosa e Juiz de Fora - e os litorais do Rio de
janeiro e Espírito Santo.

Sou radialista e, por duas vezes, assisti à assinatura de convênios
para o asfaltamento dessa estrada. Dizem até que no mapa ela já
consta como asfaltada, mas a verdade é bem diferente. Falo dessa
estrada por experiência própria, pois não foram poucas as vezes em
que ficamos horas e horas empurrando carro atolado no barro, e
outras noites dormindo atolados, na espera de ajuda.

Aliás, algumas coisas me intrigam. Havia uma estrada que ligava
Ipatinga a Belo Horizonte, mas por que, na hora de asfaltar, foi feita
aquela estrada que passa por Nova Era? Não é da minha época, mas
todos sabemos que, antigamente, as rotas de ônibus de Caratinga e
Ipatinga a Belo Horizonte passavam por Dionísio, uma estrada de
topografia plana, de paisagem bonita e que já era usada. Mas, quando
veio o asfalto, veio a surpresa, pois, ao invés de asfaltar passando por
Dionísio, asfaltaram passando por Nova Era. Dionísio não foi
asfaltada, mas foi assaltada. Largaram uma estrada já em uso e de
boa topografia, para construir uma estrada milionária entre Timóteo e
Nova Era, com uma topografia de dar inveja a qualquer alpinista. Srs.
Deputados, chegou a hora de fazer justiça e devolver o progresso
àquela região de gente trabalhadora. Chegou a hora de terminar o que
foi começado e ficou pelo meio, pois a MG-760, que liga Timóteo à
BR-262, beneficia não apenas o Vale do Aço, mas todo o Estado de
Minas Gerais, e envolve diretamente as cidades de Marliéria,
Jaguaraçu, Dionísio, São José do Goiabal e toda a Zona da Mata.
Essa estrada chegou a ter sua base preparada para receber o asfalto,
mas, na época, os recursos foram desviados para obras em outro
Município.

Mas isso faz parte do passado, de outro governo, em que era outro
o administrador. Hoje temos um Governador jovem, decidido,
corajoso, determinado e de bom-senso. Tenho certeza de que o
Governador Aécio Neves acolherá nosso pedido e fará justiça ao povo
do Vale do Aço e da Zona da Mata e - por que não dizer? - ao povo
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mineiro. Vale lembrar que essa estrada dá acesso a uma das maiores
riquezas da biodiversidade brasileira, o Parque Florestal do Rio Doce,
uma das maiores reservas da mata atlântica, rica em plantas e
animais raros, alguns selvagens, e nada mais nada menos que 42
lagoas naturais, onde a vida nasce e é preservada. Essa região tem
um grande potencial turístico, que não se consegue desenvolver por
falta da estrada. Estamos falando de uma região com 42 lagoas
naturais, a maioria inexplorada. Uma região que pode, com o
investimento do governo, ser pólo de uma rica indústria, a do turismo,
a única indústria que não polui e que gera renda e divisas.

Por essas e outras razões, confio no Governador Aécio Neves e
acredito que acolherá nosso pedido. Para tanto conto com apoio desta
Casa, dos nobres colegas, dos Deputados da nossa região,
Deputadas Cecília Ferramenta e Rosângela Reis, de nossa bancada e
dos demais Deputados, que, juntos, comprarão essa briga conosco.
Tenho certeza de que o governo será sensível ao nosso apelo.

Para encerrar, gostaria de antecipar nossa homenagem às nossas
colegas Deputadas, funcionárias da Assembléia e todas as mulheres
do nosso Estado pela passagem do Dia Internacional da Mulher, que
será comemorado amanhã. Parabéns a todas as mulheres!

Obrigado, Sr. Presidente.
*- Sem revisão do orador.

  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Gláucia Brandão.
A Deputada Gláucia Brandão - Exmo. Sr. Presidente desta reunião,

Deputado Doutor Viana; Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
servidores, profissionais da imprensa, telespectadores da TV
Assembléia, senhoras e senhores. Inicialmente, gostaria de levar ao
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
Deputado Alberto Pinto Coelho, e a todos componentes da Mesa os
nossos cumprimentos, desejando-lhes pleno sucesso na condução
dos trabalhos deste Parlamento.

Parabenizo o nobre Presidente pelas diretrizes traçadas para esta
Casa em seu pronunciamento de posse, voltadas para o
desenvolvimento social, o aprofundamento da discussão do pacto
federativo e a necessidade premente de descentralização dos
recursos da União para os Estados e Municípios, enfatizando a
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valorização das vocações e potencialidades das regiões mineiras com
vistas ao desenvolvimento cultural, econômico, social e educacional e
à geração de trabalho e renda. Aos nobres pares, que seguramente
serão parceiros de muitas lutas, ideais e projetos em prol da
sociedade mineira, revelamos nossa satisfação de estarmos juntos a
serviço da sociedade, ainda que essa alegria esteja contida por tantas
adversidades.

Permitam-me que, antes da Deputada, possa falar aqui a cidadã
mineira que muito se orgulha de ser educadora e professora de
Educação Física e que chegou a este Parlamento com o firme
propósito de servir e contribuir com a construção de uma sociedade
justa, solidária e próspera. A educação concebida como processo de
formação humana possibilita às pessoas desenvolverem as
habilidades e competências necessárias para resolver problemas e
tomar decisões mais acertadas e, assim, gerenciar suas vidas de
forma mais equilibrada. Nesse aspecto, posso afirmar sem medo de
errar que o investimento na educação é o caminho mais eficiente e
eficaz para melhorar a qualidade de vida do cidadão e para mudar o
triste quadro de exclusão social, violência, desemprego,
desesperança, que assola grande parte da nossa população. É
preciso dar condições para que as pessoas superem suas limitações e
desenvolvam suas potencialidades. É nosso desejo fazer frutificar
nesta Casa projetos que valorizem a educação básica como um todo,
tanto do ponto de vista de acesso quanto do tocante à qualidade do
ensino e à valorização dos trabalhadores da educação. Iremos
também ampliar a discussão com os profissionais de educação física,
de esporte e lazer, com o intuito de promover ainda mais o
desenvolvimento científico e pedagógico da área, voltados para a
melhoria da qualidade de vida dos mineiros. Frente à Comissão de
Cultura, não mediremos esforços para promover o desenvolvimento
cultural, já que existe uma grande diversidade de manifestações do
nosso Estado que devem ser reconhecidas, valorizadas e divulgadas.

Ao mencionar a educação, a cultura, o esporte e o lazer como
direitos básicos explícitos na nossa Constituição, quero, nesta
oportunidade, parabenizar o nosso Governador Aécio Neves e toda a
sua equipe pelo lançamento do programa Poupança Jovem. Trata-se
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de um programa socioeducativo, inovador e pioneiro, que tem como
principal objetivo incentivar os jovens do 1º ano do ensino médio das
escolas estaduais a melhorarem seu desempenho escolar e a
desenvolverem sua autonomia e responsabilidade. Os jovens que
optarem pela adesão ao programa terão de assumir o compromisso
de não faltar às aulas, de estudar com dedicação e de participar de
atividades culturais, esportivas e de qualificação profissional durante o
contraturno escolar, não podendo envolver-se com drogas ou nenhum
tipo de criminalidade. O programa terá uma coordenação colegiada da
Secretaria de Educação, da Sedese, da Secretaria de Esporte e
Juventude, da Secretaria de Defesa Social e também do Servas, o
que, no meu entender, garantirá o seu sucesso. Cerca de 5.200
jovens terão inicialmente acesso a uma poupança anual de
R$1.000,00, durante três anos, para investir no seu futuro pessoal e
profissional. Em um segundo momento, esse benefício será estendido
para 50 mil jovens. Essa iniciativa, de grande relevância social,
sinaliza uma luz de esperança no futuro desses jovens, que merecem
uma oportunidade para vencer na vida, dando passos acertados.

É com muita alegria que expresso nossos mais sinceros
agradecimentos ao Governador Aécio Neves, por ter agraciado
Ribeirão das Neves - cidade onde nasci, cresci, constitui minha família
e hoje moro - como a primeira cidade mineira a receber tal benefício.
Infelizmente Ribeirão das Neves foi selecionada por ter o IDH mais
baixo da Região Metropolitana, pelos elevados índices de violência e
de evasão escolar, e uma alta taxa de analfabetos funcionais.

Foram esses problemas sociais e muitos outros que nos fizeram
chegar a esta Casa legislativa com o firme propósito de lutar junto aos
Executivos Municipal, Estadual e Federal na tentativa de diminuir as
diferenças entre as regiões mineiras, entre as pessoas, criando
oportunidades iguais para todos.

Em nome do Município de Ribeirão das Neves, manifesto o meu
muito-obrigado ao Governador Aécio Neves, pelo seu carinho com a
nossa cidade e pelos significativos investimentos que já foram feitos, e
os que ainda serão. Tenho a firme convicção de que as sementes
plantadas nos 853 Municípios de Minas Gerais irão florescer e
frutificar em ações, que irão, de forma efetiva, melhorar a qualidade de
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vida de todos os mineiros. Imbuídos desse espírito e confiantes de
que estamos dando passos certos para bem servir àqueles que nos
confiaram esperança de dias melhores, manteremos as portas de
nosso gabinete sempre abertas a todos e a todas que queiram
conosco concentrar esforços em prol de um projeto coletivo e de
ampla participação popular e cidadã.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) - Fico extremamente feliz,
Deputada Gláucia Brandão, em testemunhar com muita atenção essa
sua manifestação extraordinária e encantadora. A amizade que nos
une é extremamente cara e de longa data. V. Exa. aqui se encontra
como representante dos mineiros, de forma especial de uma cidade
pela qual tenho um carinho e uma preocupação muito grandes:
Ribeirão das Neves. Certamente é a cidade mais pobre e carente do
Estado de Minas Gerais. E a minha luta na Assembléia Legislativa tem
sido priorizar o atendimento aos Municípios mais carentes, menos
favorecidos e com maiores dificuldades de sobrevivência. Ribeirão
das Neves se encontra no topo dessa lista, ao lado de Santa Luzia e
da minha amada terra natal, Ibirité.

Na Assembléia Legislativa, temos um projeto que visa redistribuir o
ICMS, para atender e priorizar sobretudo as cidades com esse perfil.
E o Governador Aécio Neves, mais uma vez, demonstra, de forma
muito acentuada, por que é o melhor Governador da nossa
Federação. Implanta um projeto ousado, extraordinário, inédito, de
grande alcance social e, ao mesmo tempo, demonstra eficácia no
direcionamento dos recursos quando escolhe a cidade de Ribeirão
das Neves. Porque ela precisa, é carente, é pobre e quase não conta
com recursos financeiros para atender à sua grande demanda.

Parabéns Deputada, pelo seu brilho na Assembléia Legislativa;
parabéns ao Governador Aécio Neves. Esperamos que esse
programa possa ser implementado em Ibirité e nas outras cidades.
Primeiramente nessas cidades, seguindo o norte conduzido pelo
nosso Governador Aécio Neves, de priorizar e atender, em primeiro
lugar, as cidades mais pobres. Que V. Exa. continue aqui, com essa
voz e esse brilhantismo, defendendo Ribeirão das Neves e, com muita
galhardia, a nossa querida Minas Gerais. Que Deus a abençoe nessa
nova caminhada de sua vida.
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O Deputado João Leite (em aparte) - Acompanhei seu
pronunciamento e estava ansioso para ouvi-la, por tudo que nos liga.
Sua família está ligada à minha família, que, por sua vez, está ligada à
história de Ribeirão das Neves. Você e seus irmãos, que trabalham
por aquela cidade, deixaram lá uma marca. Seu marido, que também
passou por esta Casa, igualmente trabalhou por Ribeirão das Neves
de forma marcante. Em especial, queria lembrar sua história como
professora e doutora. Sua folha de serviço prestado à educação neste
Estado e em nosso País, na UFMG, na Escola de Educação Física,
explica minha ansiedade por sua presença nesta Casa. O esporte
mineiro encontra em V. Exa. forte aliada nesta Assembléia Legislativa,
onde há a Frente Parlamentar do Esporte, da qual agora a senhora
faz parte.

Estou muito animado em virtude de seu conhecimento. Pelo início
de sua fala, percebi a importância que dá ao esporte como
indispensável ao desenvolvimento social de Minas. Esta Assembléia e
este Estado passam a contar com uma doutora nessa matéria. Seja
muito bem-vinda. Estaremos juntos nessa luta, sob seu comando.
Parabéns.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputada Gláucia
Brandão, companheira e irmã de fé, meu coração alegrou-se muito
quando, ao analisar o resultado das eleições, vi seu nome entre o dos
eleitos. Sem que V. Exa. soubesse ou ouvisse isso diretamente de
mim, torcia pela sua eleição. Creio que, com a bagagem e a
experiência que tem, trará para este Parlamento contribuição muito
grande, enriquecerá esta Casa e, com toda certeza, enobrecerá a
presença da mulher no Parlamento mineiro. Ribeirão das Neves está
bem representada. Sem dúvida, a contribuição que V. Exa. dará, o
que já começou a fazer, ao Município de Ribeirão das Neves, fará
com que essa cidade, vizinha de Belo Horizonte, deixe de ocupar as
manchetes como cidade violenta e pobre. Em função de seu trabalho,
haverá significativa mudança na história desse Município, que não
mais será visto como violento e miserável ou como cidade-presídio,
mas como cidade-modelo, que produzirá e contribuirá para o
crescimento da nossa Região Metropolitana.

Por esse motivo, expresso aqui essas minhas palavras. Creio que V.
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Exa. não conseguirá, no tempo regimental de que dispõe, concluir sua
fala porque outros Deputados hão de aparteá-la, o que é um bom
sinal.

Finalizando, para dar a outros companheiros a oportunidade de se
pronunciarem, gostaria de dizer que fico muito feliz e honrado em
dividir este Parlamento com V. Exa., que tem fortes compromissos e
certos princípios, que por nada serão negociados, pois estão
baseados em uma convicção.

Certamente essa nova experiência e a caminhada de V. Exa. neste
Parlamento contribuirão de forma significativa, em todos os sentidos,
para o crescimento e o engrandecimento de nosso Estado,
especialmente da nossa população de Ribeirão das Neves. Parabéns.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Querida Deputada Gláucia
Brandão, também não poderia deixar de aparteá-la. Parabenizo-a por
suas palavras e expresso minha grande admiração por V. Exa.

V. Exa., assim como eu, está estreando nesta Casa, mas, apesar
disso, já se destaca. Como disse Rubem Alves, a política é a mais
nobre das vocações.

Adriana, minha esposa, foi sua aluna na Escola de Educação Física,
onde V. Exa. conta com elevado conceito, além da admiração dos
colegas e dos alunos. Ademais, minha esposa teve a honra de tê-la
como paraninfa.

Apesar da linda frase de Rubem Alves, com certeza nenhuma
profissão possibilita mais a interação e a percepção da sensibilidade
das pessoas que a de professora. Desejo que, nos próximos quatro
anos, V. Exa. seja uma estrela cuja luz brilhe neste Parlamento para
todo o povo mineiro. Parabéns.

A Deputada Gláucia Brandão - Agradeço ao Deputado Eros Biondini,
bem como a todos os companheiros. Estou aqui para, juntos,
construirmos uma sociedade mineira mais forte, mais justa e mais
digna.

Gostaria de falar de outros aspectos, porém, apenas farei alguns
agradecimentos. Agradeço a Deus, que é o Senhor de todas as coisas
e a tudo provê, permitir-me viver este momento. Obrigada, Senhor,
pela força e coragem que nos tem dado para enfrentar os desafios e
as perdas que a vida nos impõe. Agradeço a todas as pessoas que
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nos acompanham nas lutas políticas, especialmente as que nos
confiaram a oportunidade de servi-las; à minha família e à família do
Eduardo, especialmente aos meus filhos Rafael e Rebeca, que estão
aprendendo a compreender a soberania de Deus e a suportar tantas
dificuldades; ao PPS, que me recebeu e me deu o suporte necessário
para chegar até aqui; aos nobres colegas e aos servidores desta
Casa, que nos receberam de braços abertos, de maneira carinhosa.
Obrigada por tudo o que fizeram em prol do meu amado marido
Eduardo, força constante de quem herdei esse legado e a quem
homenageio com esse mandato. O fruto que colhemos hoje é
semente fértil por ele plantada e regada com muito trabalho,
dedicação e amor à causa pública. Reafirmo nesta tribuna meu
compromisso de servir a Deus e ao próximo com amor, ética e muito
trabalho. Nosso desejo maior é cumprir um mandato abençoado,
verdadeiramente vocacionado para as reais necessidades do povo
mineiro. Obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Externo à Deputada
Gláucia Brandão nossas manifestações de boas-vindas. Desejo-lhe
muito êxito em sua caminhada.

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

O Deputado Inácio Franco - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, pela primeira vez assomo a esta tribuna. Em primeiro
lugar, agradeço a Deus; em segundo lugar, aos meus 51.411
eleitores, que me confiaram o voto nas últimas eleições, bem como ao
povo mineiro. Quero, nesta Casa, junto aos demais parlamentares,
votar projetos do interesse de Minas Gerais.

Sr. Presidente, reitero o pedido feito pelo Deputado Fábio Avelar,
qual seja retirar o projeto da Copasa do regime de urgência, a fim de
que possamos estudá-lo.

Parece-me que esse projeto chegou à Casa em junho de 2006 e não
foi votado na legislatura passada. Retirá-lo do regime de urgência
seria uma forma de o governo respeitar os 31 novos Deputados, que
precisam conhecê-lo melhor para votar com consciência.

Inicialmente, pelo projeto, a Copasa cria três subsidiárias; uma para
atender os Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus e



551

cidades que tenham o IDH baixo. É louvável que o Governador queira
melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem em regiões
pobres e precisam de investimentos.

É fundamental que a Copasa nas cidades em que já tenha
concessões, como minha cidade de Pará de Minas, onde está há 27
anos e faltam três anos para o término da concessão, nelas invista.
Até hoje não temos uma estação de tratamento de esgoto, mas a
Copasa cobra esse serviço da população. A Copasa precisa realizar
obras, principalmente nas cidades em que já tem a exploração dos
serviços. Os Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus
precisam ser atendidos, mas é muito importante que a Copasa realize
obras como estação de tratamento de esgoto em cidades em que ela
já tem concessão, mas ainda não criou esse serviço.

Outra subsidiária que se pretende criar é para o projeto de irrigação
do Jaíba. Em Minas Gerais temos não apenas esse projeto, mas
também o Projeto Entre-Ribeiros (Paracatu), o Projeto Campos,
importantes para a agricultura do nosso Estado. Peço que o governo
retire o regime de urgência para que possamos entendê-lo.

Do meu ponto de vista, projetos como os de irrigação de área para
agricultura deveriam ser da competência da Secretaria de
Agropecuária. Temos de entender melhor o projeto.

Outro projeto cria uma subsidiária para a exploração de água
mineral nas estâncias hidrominerais. Nas últimas eleições houve
muitas críticas do PT ao governo Fernando Henrique Cardoso em
relação às privatizações. Do meu ponto de vista, é obrigação da
União, dos Estados e dos Municípios olhar os serviços essenciais,
melhorar as áreas da saúde, da educação, a infra-estrutura urbana.
Mas não é função da União, dos Estados ou dos Municípios prestar
serviços que possam ser terceirizados. Como exemplo, a Embraer,
que fabricava aviões, a Usiminas e a Açominas, que fabricavam aço.
Esses setores foram privatizados e agora dão superávit. Antes, essas
empresas eram usadas até como cabides de emprego.

Um dos projetos cria uma subsidiária para explorar o serviço de
água mineral. Essa área deve ser privatizada porque não é função do
governo criar novas empresas para exercer funções que não são
essenciais. A Copasa, sim, cuida da água e do esgoto, que são
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essenciais. Quanto à água mineral, deve ser um serviço terceirizado,
prestado por uma empresa particular.

Sr. Presidente, gostaria de que o Líder do Governo, que está
presente, como um dos 31 novos Deputados, solicitasse ao
Governador a retirada do regime de urgência para a votação da
matéria. Esse projeto chegou aqui em junho de 2006, na legislatura
passada, mas não foi votado.

Em respeito aos novos Deputados, esperamos contar com a
presença do Presidente da Copasa nesta Casa para discutirmos esse
projeto. Dessa forma, poderemos votar com a consciência tranqüila,
pois esse projeto realmente é bom para o Estado. O projeto não deve
ser submetido a votação sem termos certeza de que é correto. Após
conversar com diversos Deputados, senti que nenhum deles tem
realmente certeza disso e, às vezes, votam simplesmente para
agradar. Todavia, o correto seria entender o projeto.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte) - Tive a oportunidade de
conviver com o Deputado Inácio Franco, grande companheiro do PV,
desde as primeiras reuniões do partido, durante a pré-campanha.
Estivemos juntos na campanha do Governador Aécio Neves.

Registro minha alegria em vê-lo na Assembléia, trazendo sua
bagagem e sua experiência como Prefeito de Pará de Minas por dois
mandatos. Nosso companheiro do PV conhece bem as dificuldades do
Oeste mineiro e, aos poucos, tem sido lembrado pelo Governador
Aécio Neves e até mesmo pelo Presidente da República em razão da
duplicação da 262. Este Deputado, a Deputada Rosângela Reis, o
Líder Agostinho Patrús Filho, o Vice-Líder, Deputado Rômulo
Veneroso, e o Deputado Délio Malheiros temos imensa alegria em tê-
lo como companheiro de bancada, pois sua experiência norteará
nosso trabalho, quer seja no desenvolvimento sustentável, parte do
estatuto do nosso programa, quer seja na defesa do meio ambiente.
Contamos com a experiência de V. Exa. como administrador público
para os grandes debates que serão realizados.

O Deputado Inácio Franco - Agradeço ao Deputado Tiago Ulisses o
aparte. Como V. Exa. falou, somos da base do Governador Aécio
Neves e sabemos da importância de estar à frente do Poder Executivo
e do trabalho que está sendo feito pelo Governador. Isso pode ser
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comprovado pela maioria dos votos obtidos na reeleição. Ele tem
lançado projetos importantes, melhorando a qualidade de vida das
pessoas daquelas regiões. Esse programa do Fundomaq é fantástico,
e ontem foram distribuídas muitas máquinas para os Municípios.
Depois de um período chuvoso, isso melhorará as estradas rurais e as
estradas vicinais.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado amigo,
Deputado Inácio Franco, parabenizo V. Exa. e registro minha
satisfação em tê-lo como colega, pois já somos companheiros de lutas
políticas e acompanhamos o seu brilhante trabalho à frente da
Prefeitura de Pará de Minas. Somos companheiros da mesma região,
do Centro-Oeste mineiro, e estaremos lado a lado, unidos, para
buscar o desenvolvimento da nossa região e de todo o Estado de
Minas Gerais. Esteja certo de que a Assembléia ganhará muito com a
sua presença, com a sua experiência, com a sua envergadura moral
de homem público, digno e, acima de tudo, com uma história de
dedicação às causas públicas, as quais admiro e respeito.

Concordo plenamente com V. Exa. com o fato de que precisamos
aprofundar o debate. Sua contribuição, bem como a dos demais pares
que chegaram a esta Casa, é muito proveitosa e enriquecerá e
melhorará o projeto, e não apenas o Projeto nº 3.374/2006, que trata
da questão da Copasa, como também outros que estão tramitando.

Penso naquelas milhares de pessoas que ainda não têm acesso ao
saneamento básico, à água e ao esgoto tratado, e tenho a certeza de
que esse também é o seu sentimento. Assim como existe o ditado
“quem tem fome tem pressa”, quem tem sede e precisa de boa
qualidade de vida também tem pressa.

É verdade que esse projeto chegou a esta Casa no primeiro
semestre do ano passado e tramitou por um ano.

De acordo com a experiência que adquiri neste Plenário, existem
matérias que nunca vão ser votadas por unanimidade. Assim, é
preciso evoluir para um consenso, para a formação de uma maioria, e
partir para a sua implementação, sempre buscando aperfeiçoá-lo,
porém, respeitando as minorias. Além disso, faz-se necessário que se
resguarde no referido projeto - e estou atento a isso - o direito dos
trabalhadores da Copasa, para que estes não sejam prejudicados em
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nada. Estou seguro de que não o serão. Também é importante que os
serviços prestados hoje às diversas cidades onde a Copasa está
instalada não sejam prejudicados.

O propósito do projeto, desde o primeiro momento, é garantir a
possibilidade de essas comunidades que não têm acesso à água
tratada virem a tê-lo, e a um custo mais barato, e também possibilitar
um melhor tratamento para a questão da irrigação no Jaíba.

São causas extremamente nobres e elevadas, que nos unem sem
nenhuma questão partidária. Pela confiança que temos no
Governador Aécio Neves, elas deverão ser bem conduzidas, até
porque o Governador já deu provas disso no primeiro mandato. Tenho
certeza de que V. Exa. vai-nos ajudar a aprimorar o projeto. Vamos
votá-lo para não correr o risco de demorar mais um ano. O tempo voa,
e, se não o votarmos agora, daqui a pouco, talvez não haja tempo
nem de implementar as ações que necessitam ser implementadas ao
longo do mandato. Primeiro se vota, em seguida cria-se uma
concessionária para, depois, executar os projetos dessa
concessionária, o que vai levar muito tempo.

Agradeço-lhe muito o aparte. Mais uma vez, reitero a minha alegria
em tê-lo aqui conosco.

O Deputado Inácio Franco - Na revista “Veja”, do dia 28 de fevereiro,
saiu publicada uma matéria intitulada “Vergonha Nacional”.

O Supremo Tribunal Federal está querendo anular cerca de 10 mil
processos de improbidade administrativa contra políticos. Realmente
esse arquivamento é uma vergonha nacional.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que o Governador nos
conceda mais esse prazo, retirando o referido projeto do regime de
urgência a fim de que possamos estudá-lo mais.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Cecília Ferramenta.

A Deputada Cecília Ferramenta - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV
Assembléia, boa-tarde. Gostaria de iniciar agradecendo a cada eleitor
e a cada eleitora de Minas Gerais a confiança em mim depositada,
uma vez que esta é a primeira vez que faço uso da palavra nesta
ilustre Casa após a minha reeleição como Deputada Estadual.
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Aqui estamos, iniciando o segundo mandato na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, com a disposição redobrada
de trabalhar em prol do povo mineiro e na defesa dos interesses da
sociedade.

Estamos às vésperas do Dia Internacional da Mulher, e amanhã
estarei, na minha região, comemorando o nosso dia com as minhas
companheiras do Vale do Aço. Estaremos nas cidades de Ipatinga,
Santana do Paraíso, Timóteo e Coronel Fabriciano, participando de
uma série de atividades em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher.

Em razão da agenda de amanhã, antecipo a minha homenagem a
todas as mulheres: mães, avós, filhas, esposas, tias e irmãs.

Mulheres que são fonte de vida, de acolhimento, de nutrição e
solidariedade; mulheres que são guerreiras em todas as frentes, seja
em casa, no trabalho ou em qualquer lugar que necessite de um olhar
feminino.

O nosso mandato tem apoiado, em todo o Estado, a organização
das mulheres, seja em associações ou em grupos. Apoiamos diversos
grupos, como o Movimento de Mulheres de Ipatinga, de cuja criação
me orgulho de fazer parte e que hoje é referência no Vale do Aço.
Atualmente, esse movimento congrega mais de 40 grupos de
mulheres que atuam em diversos bairros da cidade, fazendo trabalhos
que garantem a complementação da renda e a perpetuação da cultura
do bordado e do artesanato, além de todas as discussões referentes à
questão da mulher, como a violência e a saúde.

Parabéns a todas nós, mulheres, que ainda temos de matar um leão
todo dia para comprovar que somos dignas dos espaços que
ocupamos na sociedade. Com nossa determinação e sensibilidade,
ajudamos a transformar o mundo num lugar mais justo e fraterno.

Precisamos lembrar aqui que o dia 8 de março é uma data marcada
historicamente pelas lutas do movimento das mulheres. Temos de
aproveitar este momento em que o mundo todo se volta para as
causas femininas para refletir sobre a atual condição da mulher em
Minas Gerais e também no Brasil e pensar em como poderiam ser
melhoradas as premissas de igualdade e oportunidade para homens e
mulheres. Mas um só dia é pouco para refletir sobre todos os
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problemas enfrentados por nós, mulheres, para superar as
desigualdades e vencer os desafios que nos são impostos
diariamente.

São muitos os temas que permeiam o universo feminino, e eu
acredito que eles devem ter o merecido espaço aqui, na Assembléia,
que é a Casa do povo e, portanto, também da mulher mineira.
Pensando nisso, além da tradicional cerimônia de homenagem,
teremos vários debates com o foco na mulher, com total apoio do
Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, e a
participação de entidades ligadas ao movimento das mulheres.

Alguns temas não se esgotam em apenas uma audiência pública ou
um debate, como é o caso da saúde da mulher, que abrange também
os direitos sexuais e reprodutivos. Esse assunto, a meu ver, é um dos
que devem ser debatidos a todo momento. Pensando nisso, estou
propondo a criação da Frente Parlamentar de Defesa e Promoção da
Saúde da Mulher, que terá como objetivo principal a concentração de
esforços na melhoria das condições de vida e saúde, de maneira que
possamos construir uma política que dê assistência integral à mulher
em todas as fases da vida, respeitando as necessidades e
características de cada uma dessas fases. Diminuir as taxas de
mortalidade materna e prevenir doenças sexualmente transmissíveis,
o câncer de mama e o de colo de útero são necessidades urgentes,
que devem ser assumidas como prioridades de todos. Já estou
colhendo as assinaturas dos Deputados e Deputadas para a criação
dessa Frente, isenta de interesses partidários, mas a favor da saúde
da mulher. Conto com o apoio e a participação das demais Deputadas
e também dos nossos colegas Deputados.

A atuação das Deputadas, em parceria com as entidades ligadas à
mulher, tem gerado bons frutos. Exemplo disso foi a implantação da
Coordenadoria da Mulher, estabelecida recentemente pela Lei
Delegada nº 120, sobre a qual conversaremos hoje, às 16 horas, com
o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Custódio Antônio
de Mattos. A proposta da criação de um órgão dentro do governo do
Estado para coordenar políticas públicas para as mulheres em Minas
Gerais foi apresentada dentro do Fórum Técnico “Políticas Públicas
para as Mulheres - Força para Avançar”, realizado pela Assembléia no
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final do ano passado.
Para finalizar, gostaria de dizer que é com entusiasmo que inicio

este novo mandato. Para mim é sempre um privilégio continuar
trabalhando e defendendo aquilo em que acredito. Homens e
mulheres que apoiaram o nosso trabalho na legislatura anterior e
depositaram confiança em mim para representá-los nesta Casa
podem ter certeza de que, da minha parte, não faltarão coragem e fé
para cumprir o nosso papel como Deputada Estadual de Minas
Gerais.

O Deputado Padre João (em aparte) - Companheira Cecília
Ferramenta, parabenizo V. Exa. por antecipar o Dia das Mulheres,
que, além de ser tão importante, significa dia de luta. Hoje mesmo foi
um dia de luta das mulheres da Via Campesina. Não se trata de um
protesto, mas, sim, de um destaque. Essa mesma mulher que traz,
gera e garante vida tem a sensibilidade de perceber os conflitos do
cotidiano. Hoje, mais de 300 mulheres ocuparam a Mina Capão
Xavier, a MBR, a fim de gritar para Belo Horizonte e toda a região que
os homens, as mulheres, as crianças e os jovens dependem dos
mananciais. Aliás, 8% do abastecimento de água da Capital... Havia
mulheres de toda a região de Minas Gerais dizendo que a vida é
importante e que não basta apenas gerá-la; é preciso garantir
qualidade de vida. Então, foi uma maneira que as mulheres da Via
Campesina encontraram para prestar uma homenagem ao Dia
Internacional da Mulher. Desde anteontem elas estão reunidas no
Mineirinho.

Deputada Cecília Ferramenta, quando todos tivermos a consciência
de que a figura da mulher é a que mais nos traz a imagem de Deus,
embora a cultura machista sempre o tenha como pai... É justamente a
mulher quem mais faz lembrar a presença de Deus, não só no ato de
gerar vida - aliás, é Deus quem a garante -, mas também na
sensibilidade para perceber o outro e as necessidades do outro,
sobretudo aquele mais carente. A mulher-mãe tem a sensibilidade de
perceber o filho doente. Para aquele que mais precisa de carinho e
atenção, ela é capaz de viver dia e noite de plantão, às vezes
acordada, a fim de garantir-lhe saúde e vida. Portanto, a maior
homenagem que podemos prestar a todas as mulheres é trazer essa
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imagem de identificação com o divino.
Deputada Cecília Ferramenta, os meus parabéns a V. Exa. se

estendem a todas as mulheres.
O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputada Cecília

Ferramenta, gostaria de parabenizá-la pelo pronunciamento. Estamos
muito felizes por V. Exa. ser membro da Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização, sem dúvida nenhuma, uma das mais
importantes desta Casa. É muito bom manter esse contato direto com
os Prefeitos, os Vereadores, a sociedade organizada e os movimentos
sociais.

A criação da Frente Parlamentar de Defesa e Promoção da Saúde
da Mulher é fundamental. V. Exa. pode ter certeza de que contará
com o nosso apoio. Louvo a sua iniciativa. É justo que esta Casa
ponha à disposição um Consultor para acompanhar os trabalhos da
Comissão. Estamos à disposição. Parabenizo V. Exa. pelo empenho
na Casa e na Comissão.

A Deputada Cecília Ferramenta - Deputado Weliton Prado, muito
obrigada. Agradeço a cada Deputada e Deputado terem ouvido as
nossas palavras. Gostaria de reafirmar, pedindo apoio para a Frente
Parlamentar de Defesa e Promoção da Saúde da Mulher, que tenho
certeza de que os nossos colegas Deputados e Deputadas lutarão
conosco em defesa das mulheres e da nossa sociedade. Muito
obrigada.

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

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, cidadãos e cidadãs que nos acompanham pelas galerias e
pela TV Assembléia, gostaria, inicialmente, antes de expor a
mensagem que me trouxe a esta tribuna, de cumprimentar a
Deputada Cecília Ferramenta pelo seu belo pronunciamento e unir-me
também a V. Exa. em homenagem às mulheres, em reconhecimento
ao valor das nossas colegas parlamentares e da importância da
presença da mulher em todas as atividades, de modo especial na vida
pública.

Reconheço que, infelizmente, ainda é necessário que tenhamos
uma semana internacional, um dia internacional da mulher. Digo
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“infelizmente” porque o que gostaríamos é que já vivêssemos num
mundo em que o respeito, o tratamento digno, a valorização da mulher
fossem tão plenos que não houvesse de maneira alguma qualquer
razão para distinguir, no convívio da sociedade, os gêneros humanos,
a não ser pela sua própria natureza. Aí, sim, são distinções em que
teremos eternamente razões para louvar o Grande Arquiteto do
Universo, que na sua sabedoria nos fez homens e mulheres,
complementando-nos e possibilitando-nos uma vida harmoniosa.

Infelizmente, além da beleza, da sensibilidade e de todos os valores
que já são decantados, que por si só já são maravilhosos, ainda
temos muito de lutar para que possamos enxergar também na mulher
a competência, a seriedade, a bravura, a capacidade de nos ajudar na
transformação da sociedade, como vocês têm feito. Com certeza,
quanto mais companheiras, amigas, batalhadoras como a Cecília e
tantas outras que há aqui, unirem-se a nós, homens, e nós, homens,
tivermos a humildade, o respeito de compreendê-las e valorizá-las,
para que atuem na vida pública e em todas e quaisquer atividades
humanas, poderemos ter um mundo melhor. Até lá, vamos comemorar
o Dia Internacional da Mulher, a semana internacional e fazer desse
momento um despertar para sabermos louvar a presença de vocês
entre nós.

Gostaria, Sr. Presidente, de dirigir-me aos nobres colegas, aos
meus, se me permitam dizer, amigos e amigas parlamentares, neste
primeiro pronunciamento desta legislatura. Desta tribuna já tive a
felicidade de apartear vários colegas, de manifestar-me em alguns
debates e também nas comissões. Hoje, usando pela primeira vez a
tribuna, em primeiro lugar agradeço aos diversos colegas não só do
PSDB, mas também dos demais partidos terem-me distinguido com a
possibilidade de atuar como Líder da Maioria.

Gostaria de dizer a cada um que tenho absoluta compreensão de
que essa missão generosa da parte vocês deve ser desempenhada,
acima de tudo, reportando-me a cada colega, ouvindo muito mais do
que falando, tentando ser um elemento de entendimento e de busca
da coesão, da busca incessante do entendimento, para que
possamos, não apenas a Maioria, como também a Minoria,
desempenhar democrática e respeitosamente o nosso trabalho a bem
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do povo mineiro.
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado

Domingos Sávio, gostaria de registrar aqui que a designação de V.
Exa. como Líder da Maioria não teve outra característica senão o
reconhecimento dos méritos de V. Exa. por seu diligente trabalho
como legislador na última legislatura.

Honrosamente falando como seu liderado, quero aqui manifestar
que a base governista nesta Casa tem em V. Exa. as melhores
referências e, sobretudo, está convicta e confiante de que exercerá
um espetacular trabalho à frente da Liderança da Maioria. Muito
obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço a generosidade,
generosidade esta que tem uma história secular da família Andrada,
que agora continua seu trabalho em prol do povo mineiro e brasileiro
na pessoa do já experiente e jovem Deputado Lafayette de Andrada.
Agradeço-lhe muito e, naturalmente, a todos os colegas que assim
entenderam, dando-me essa oportunidade e essa responsabilidade
nova.

Sr. Presidente, inicio reafirmando alguns compromissos. Primeiro,
expresso meu entendimento de que a atividade política, que hoje é
algo que faz parte de minha vida em tempo absolutamente integral,
deve ser vivenciada de forma plena e prazerosa, com orgulho de ser
político e com disposição permanente de combater os desmandos e
persistir nos caminhos da integridade e seriedade. Para isso, é preciso
termos uma organização interior intelectual e espiritual.

Reafirmo algo que disse há quatro anos sobre meu compromisso,
que costumo dizer ser minha missão dentro do projeto de vida
parlamentar e que pode ser resumido em palavras muitos simples e
objetivas: trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos mineiros.
Para isso, temos de ter a compreensão de que não se faz
absolutamente nada sozinho. Hoje, com mais maturidade que no
primeiro mandato, compreendo que é fundamental podermos interagir
com os colegas e as colegas parlamentares, com o próprio governo,
com as diversas instâncias do poder, com o Judiciário, sempre com a
clareza de nossa missão: trabalhar para melhorar a qualidade de vida
das pessoas.
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Como fazê-lo? Atentando para alguns valores dos quais não abro
mão. Em primeiro lugar, há aqueles que são inerentes à formação do
ser humano e que, às vezes, principalmente em atividades espinhosas
como a política, precisam ser constantemente destacados, apesar de
serem uma obrigação do indivíduo. Diria que o primeiro deles, em
especial na vida pública, é a honestidade, que deve vir aliada a um
comportamento de transparência, ou seja, não deve haver nenhum
constrangimento em debater todos os temas: qual o salário que
ganhamos, como é nossa vida do ponto de vista público. A vida
pública deve ser transparente para termos absoluta liberdade de
defender nossas idéias, somar com nossos pares, ter um
comportamento de lealdade, pois, sem ela, não consigo imaginar a
trajetória política.

É fundamental a lealdade, como também é fundamental que esse
comportamento seja democrático. Não podemos ter a arrogância de
achar que a verdade é propriedade de um partido ou, muito menos, de
um indivíduo. O comportamento democrático nos possibilita a
evolução, Deputada Maria Lúcia, e, com certeza, o respeito à lei e aos
compromissos assumidos.

Nós, políticos, vivemos permanentemente uma relação com a
sociedade, a estabelecer compromissos, e a lei que nós mesmos
elaboramos deve ser algo sagrado para nós. É inaceitável que um
homem público não saiba a importância de respeitar a lei em tempos
em que ela tem sido destroçada, principalmente no campo da
segurança.

Poderia enveredar ainda por esses valores, mas limito-me a dizer
que a ética, no dia-a-dia da convivência parlamentar, saberá fazer-nos
encontrar os outros pilares de sustentação de um projeto sério, capaz
de cumprir o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Podemos usar mil palavras bonitas, mas, enfim, queremos isso:
melhorar as condições de vida de cada um dos mineiros.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte) - Deputado
Domingos Sávio, falando em transparência, em lealdade e em
cumprimento de leis, peço aparte para homenagear todas as mulheres
pelo Dia Internacional da Mulher, que comemoraremos amanhã.

Falo para todas as mulheres, independente de cor, raça ou credo
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religioso; para todas as mulheres da Assembléia Legislativa, as
nossas companheiras Deputadas, do nosso compromisso como
mulheres perante essa transformação que o mundo clama a nós. Falo
principalmente pela nossa firmeza em cumprir essa transparência de
que V. Exa. falou com tanto altruísmo e com tanta dignidade.

Parabéns a todas as mulheres, jovens, idosas, mulheres
batalhadoras e guerreiras. Qual mulher não é guerreira? Nós, que
somos mães, avós e que temos companheiros no nosso dia-a-dia,
cumprimos com nossos compromissos de mulher e, acima de tudo,
ainda temos o compromisso com a nossa nação, com o nosso Estado,
com os nossos Municípios. Parabenizo as mulheres guerreiras e as
jovens que ainda estão iniciando a sua vida. Estas precisam entender
que elas são importantes; que as famílias não preparem as suas filhas
para simplesmente cumprirem o que a história determina: serem
somente esposas, mães e cuidarem dos lares. Isso tudo é ser mulher,
mas ela tem de estar inserida, principalmente, na política do nosso
país, do nosso Estado e dos nossos Municípios.

Parabéns, mulheres brasileiras e mineiras! E, por que não, parabéns
aos homens, por terem mulheres em suas vidas, como as mães,
esposas e filhas, que tanto dignificam a vida de cada um de vocês,
homens. O dia não é só internacional da mulher, é também o dia dos
homens. Não podemos separar os dois sexos que fazem a grandeza
do mundo, a grandeza dos nossos atos e a grandeza da transparência
na nossa vida. Que Deus abençoe todas as mulheres e todos os
homens que entendem a participação da mulher nos dias de hoje.
Muito obrigada.

O Deputado Domingos Sávio - Eu é que agradeço a brilhante
intervenção da Deputada.

Dando seqüência à linha de raciocínio que desenvolvíamos quanto
ao nosso propósito neste segundo mandato, Sr. Presidente,
mencionarei algumas questões que já abordamos com os colegas e
que consideramos essenciais. Hoje mesmo, ao lado do Deputado
Ademir Lucas, que nos apoiou e nos incentivou, e dos demais
membros da Comissão de Administração Pública, aprovamos um
requerimento dirigido ao Desembargador Orlando Adão de Carvalho,
solicitando que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
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encaminhe, de imediato, ou desarquive o Projeto de Lei n° 86/2006,
que dá uma nova estrutura ao Poder Judiciário do Estado de Minas
Gerais. Trata-se da possibilidade de criar novas varas, atendendo
melhor a diversas comarcas - em algumas situações, até criar
comarcas ou adequar algumas que já existem -, e de promover a
condição de entrância especial em cidades como Divinópolis, Sete
Lagoas e outras que possuem um volume de serviço que justifique
serem emancipadas à condição de entrância especial, dando melhor
tratamento jurisdicional àquela população. É um projeto de extrema
importância, que não pode vir a esta Casa no fim do ano; tem de vir
agora, pois, com certeza, todos os parlamentares se interessarão por
ele. Trata-se de um projeto que diz respeito à vida de todos os
mineiros, a realidade da Justiça em todo o Estado. Faço um apelo ao
Desembargador Orlando Carvalho: que encaminhe ou desarquive o
projeto que tramitou e que estava apto para votação no final do ano
passado, ou então que encaminhe um novo projeto imediatamente.

Ainda apresentamos, Sr. Presidente, dois requerimentos propondo a
criação da comissão permanente de turismo, esporte e lazer, sem
nenhum prejuízo da importância da atual Comissão.

Disse, inclusive, aos membros do PMDB que não via nenhuma
dificuldade em esse grande partido, que muito respeito, presidir a
Comissão. Hoje o turismo é tratado na Comissão de Indústria e
Comércio. O Deputado Inácio Franco já até questionou o porquê
dessa junção de matérias tão importantes.

Entendo, então, que é hora de a Assembléia criar uma comissão
específica para o turismo. Espero, na próxima oportunidade, falar mais
sobre o turismo no Lago de Furnas, em Capitólio, onde estive e pude
ver o belíssimo trabalho feito pelo Prefeito, que fez o carnaval dar
lucro para os cofres municipais e para os cidadãos que se envolvem
numa promoção em que o turismo leva milhares de pessoas a uma
pequena cidade mineira; logo, deve ser tratado como a possibilidade
de gerar emprego e renda.

Da mesma forma, a Comissão de Minas e Energia. O Estado da
mineração, o Estado gerador de energia não trata esse assunto como
prioridade na Assembléia. Temos outros assuntos, mas nosso tempo
já se esgotou. Em outra oportunidade, irei aprofundar-me em por que
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propor a criação dessas comissões, que, com certeza, darão mais
força ao Legislativo para atuar em matérias tão relevantes ao povo
mineiro. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, 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, 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 (12), solicitando o desarquivamento
dos Projetos de Lei nºs 305, 538, 1.147, 1.166 e 1.260/2003, 1.548 e
2.012/2004, 2.764 e 2.889/2005 e 3.233, 3.301 e 3.302/2006, e dos
Deputados André Quintão (5), solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei nºs 2.598/2005 e 3.044, 3.399, 3.715 e 3.716/2006,
Dinis Pinheiro (20), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei
Complementar nºs 4 e 29/2003 e dos Projetos de Lei nºs 289, 290,
291, 293, 294, 302, 949, 1.276, 1.282, 1.283 e 1.284/2003, 2.480,
2.708 e 2.879/2005 e 3.007, 3.118, 3.556 e 3.748/2006, Domingos
Sávio, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 824/2003, e
Durval Ângelo, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.206/2006.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.374/2006, do Governador do Estado, que acrescenta dispositivo à
Lei n° 6.084, de 15/5/73, e autoriza a criação de e mpresas
subsidiárias da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
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Copasa-MG -. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 3, que
apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 3, da Comissão de
Justiça, com a Emenda nº 4, que apresentou, e a Subemenda nº 1,
que apresentou, à Emenda nº 2, da Comissão de Justiça. A Comissão
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com as
Emendas nºs 1 e 3, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 4, da
Comissão de Administração Pública, e com a Subemenda nº 1, da
Comissão de Administração Pública, à Emenda nº 2, da Comissão de
Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, que opina pela aprovação do Substitutivo nº 3,
que apresenta, e das Emendas nºs 5, 7 e 15; e pela rejeição dos
Substitutivos nºs 1 e 2 e das Emendas nºs 6, 8 a 14 e 16. Em
discussão, o projeto.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de
Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, prezados telespectadores da TV Assembléia.
Estamos aqui para discutir, em turno único, o projeto de lei do governo
que autoriza a criação de subsidiárias da Copasa. Esse projeto tem
sido tema polêmico, objeto de acaloradas discussões desde que
chegou a esta Casa, no segundo semestre do ano passado. As
acaloradas discussões justificam-se pela importância e magnitude do
projeto, sobretudo pela preocupação dos pares em preservar a
Copasa.

Fui testemunha do trabalho do Deputado Fábio Avelar, preocupado
com os servidores da Copasa, assim como estão preocupados os
Deputados do PT, o Deputado Carlin Moura, do PCdoB, a Deputada
Elisa Costa, enfim, os Deputados de todas as bancadas. A
preocupação é grande. De modo geral, temos ouvido dos
companheiros que é necessário aprofundar a discussão e não aprovar
esse projeto de afogadilho.

Gostaria de dar alguns esclarecimentos que, em um primeiro
momento, podem parecer contraditórios, como se marchássemos
contra a correnteza. Mas é necessário aprovar esse projeto com a
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máxima urgência, e direi por que, sem nenhum viés ideológico.
Aconteceu um fato novo, superveniente. O projeto veio a esta Casa no
ano passado, mas, em janeiro deste ano, o governo federal sancionou
uma lei que trata do saneamento público, à qual todos os Estados e a
Copasa terão que submeter-se. A Lei Federal nº 11.445, de janeiro de
2007, dispõe sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico.
Eis aí a importância de aprovarmos o projeto.

O projeto de lei do governo autoriza a Copasa a criar três
subsidiárias: uma que cuidará do Circuito das Águas - Cambuquira,
Lambari e região -; outra que cuidará da questão da irrigação do
Projeto Jaíba; e uma terceira, que se ocupará dos Municípios dos
Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus e dos Municípios
cujo IDH seja inferior à média do Estado. Esse é o tema do projeto.

Foi dito - e vou falar que estão equivocados os que pensam assim -
que a subsidiária destinada a tomar conta dos Vales do Jequitinhonha
e do Mucuri será a Copasa pobre, pois ficará com a parte “podre”, que
não dá retorno financeiro, e a Copasa tradicional, a “rica”, estaria
sendo preparada para a privatização. Ouvi esse argumento aqui por
várias vezes.

Ocorre que isso não pode acontecer, por duas razões, que são
enfáticas e colocam termo nessa discussão. Primeiro, uma pretensa
privatização da Copasa, segundo nossa Constituição mineira,
necessita de aprovação da Assembléia Legislativa e tem de ser
submetida a referendo popular.

Mais importante do que isso é a recente lei federal do saneamento.
Essa lei determina que o serviço de saneamento é de caráter público.
Não se pode privatizar serviço de caráter público. Não se pode
privatizar o SUS. Então, o próprio governo federal, ao sancionar essa
lei em janeiro, acabou com essa dúvida. Aqueles que tinham medo de
uma possível privatização da Copasa não precisam ter mais, acabou.
O serviço de saneamento é serviço público. Isso está muito claro em
vários momentos na lei: “Os serviços públicos de saneamento básico
serão prestados com base nos seguintes princípios...”. Sempre se fala
em serviço público de saneamento.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Lafayette de
Andrada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, gostaria
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de fazer uma breve intervenção para dizer que, a meu juízo, há uma
interpretação de certa forma maldosa quando se fala da divisão da
Copasa. Há uma distância enorme entre dividir e criar subsidiárias.
Subsidiária não é um fato novo na política nacional. O Banco do Brasil
tem subsidiárias.

O Deputado Lafayette de Andrada - A Petrobras também tem
subsidiárias.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - A Petrobras também. No
Banco do Brasil há o Centro de Processamento de Dados - Cepro -, e
a Cobra Tecnologia, tristemente famosa em alguns episódios
anteriores e, recentemente, em alguns lugares, recebeu concessões
sem licitação e as transferiu a terceiros. Mas o Banco do Brasil tem
subsidiárias, portanto o fato de se criarem subsidiárias não é
novidade, não se está dividindo a Copasa. Nós, mineiros, deveríamos
orgulhar-nos do crescimento da Copasa. Sua saúde financeira é de tal
ordem que permite a criação dessas subsidiárias.

Especificamente em relação à subsidiária para cuidar das regiões
mais carentes do Estado - Jequitinhonha, Norte de Minas e Mucuri -,
quero fazer algumas considerações. Primeiramente, não são novidade
as políticas compensatórias, que ajudam as regiões mais pobres.
Darei dois exemplos de políticas compensatórias na nossa Região
Metropolitana. A tarifa de transporte coletivo é um exemplo. Os que
moram no Centro de Belo Horizonte pagam tarifa maior para
compensar a periferia pobre, onde mora a maioria da população.

O Deputado Lafayette de Andrada - Eles chamam a isso subsídio
cruzado.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Subsídio cruzado. Caso
contrário, teríamos a impraticabilidade, impossível a pessoa sair da
periferia, de um bairro pobre de qualquer cidade da Grande BH para
vir ao Centro de Belo Horizonte, tamanho o valor que seria essa tarifa.
Por isso, é uma questão de certa forma “robin-hoodiana”, quem tem
mais paga para quem tem menos.

Então a população de Belo Horizonte, que geralmente está na área
mais interna da Av. do Contorno, paga uma tarifa maior para ajudar a
periferia. Caso contrário, guetos seriam criados em toda a nossa
Capital, e ninguém poderia transitar, tal o preço da passagem das
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cidades da Grande BH e de alguns bairros periféricos. Não é novidade
essa questão da política compensatória, para ajudar. É um dos casos
que citei.

Outro caso que poderíamos citar é a própria Lei Robin Hood, criada
pelo Governador Eduardo Azeredo, em que várias das grandes
cidades abriram mão dos recursos de ICMS, ou de parte deles, para
ajudar cidades com menor poder financeiro. Isso é uma coisa natural.

Relativamente a essa discussão, ressalvados os direitos dos
funcionários e as questões de paridade salarial, não estou
conseguindo apreender - talvez eu seja menos inteligente que os
outros - onde está essa reação a fazer uma subsidiária para as
regiões mais pobres do Estado. Não sei se há gente que vive dessa
pobreza e que não quer que o Jequitinhonha melhore porque o povo
mais pobre pode ser mais dominado, nem quer que haja promoção
dessas áreas mais pobres do Estado. Existe gente que vive da
pobreza e não quer que a situação melhore porque tem que existir
pobre para haver discurso. Então não sei se há essa questão da
política perversa, de manter o pobre para ser explorado. É um
absurdo ficar contra um projeto que colocará esgoto em uma cidade.
Ficamos vendo as dificuldades das pessoas tomando aquelas águas
salobras, que não são prestáveis. Com uma água da Copasa, com
cloro, tratada, quantas doenças podem ser evitadas! Não se colocar
esgoto nessas cidades... Vamos reagir a isso! É claro que há muita
gente de boa-fé, muita gente inocente, mas muita gente não quer
coisíssima nenhuma a promoção e a melhoria da vida no Vale do
Jequitinhonha. As pessoas têm que permanecer pobres para serem
dominadas e exploradas. Isso é muito perverso. Estou vendo um
pouco isso. Vejo também o preconceito contra o Governador Aécio
Neves e o seu governo, o primeiro que teve essa preocupação com o
saneamento básico. Quando se investe mais no saneamento básico,
no tratamento de esgoto, muita gente deixa de adoecer e, muitas
vezes, o investimento em saúde até decresce. É muito melhor não
adoecer. A prevenção é muito melhor. Lembro-me, Deputado, de
quando eu era Prefeito, fui ao Bairro Morada Nova, onde iniciaríamos -
como foi iniciado - um convênio com a Copasa, assinado na nossa
gestão, de canalização de córregos e fundos de vale para lançar as
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obras de canalização da Av. Dois. Um cidadão me procurou e falou da
importância da iniciativa. Lá havia posto médico, remédio, mas, com
aquela sabedoria popular, ele me disse: “De que adianta eu ir ao
posto médico, ter médico e remédio se chego em casa e adoeço de
novo porque moro na beira do córrego?”. Quantas doenças podem ser
evitadas com uma coisa tão importante como tratamento de esgoto! E
existe essa discussão tão acalorada.

Estou dizendo claramente que não estou discutindo se há pressa,
menos pressa ou mais pressa. Não estou discutindo a questão
diferença salarial até porque não me aprofundei no assunto. Estou
discutindo a visão de verdadeiro estadista do Governador Aécio
Neves, pois entendo que estadista é o que enxerga além do seu
tempo. A pessoa que governa para o agora não é estadista. Estadista
é o que vai além do seu tempo, e o seu trabalho se desdobra para
além do seu tempo.

O Governador Aécio Neves está verdadeiramente preocupado com
a promoção social, com a melhoria na base, com o saneamento
básico, com esgoto e água tratada para uma região reconhecidamente
pobre como o Vale do Jequitinhonha. Por outro lado, percebo que há
quem fique contra tudo isso, o que já passa um pouco do limite de
contrapor-se a uma iniciativa do Governador. Há uma política perversa
de manter o pobre pobre. A pior das políticas é deixar o povo pobre
para ser explorado.

Deixo essas ponderações para que V. Exa. se debruce sobre elas
em seu pronunciamento.

O Deputado Lafayette de Andrada - Agradeço o aparte do eminente
Deputado Ademir Lucas, homem de grande experiência na vida
pública, ex-Prefeito, ex-Deputado Federal, ex-Deputado Estadual, que
presta grande contribuição ao nosso Parlamento.

Sr. Presidente, continuando a tratar da privatização, para espantar,
de uma vez por todas, qualquer desconfiança duma possível ou
pretensa privatização da Copasa, lerei aqui apenas o art. 16 da lei
federal do saneamento, aprovada pelo Presidente Lula, que diz o
seguinte: “A prestação regionalizada de serviços públicos de
saneamento básico será realizada por: I - órgão, autarquia, fundação
de direito público, consórcio público, empresa pública ou sociedade de
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economia mista estadual, do Distrito Federal ou municipal...”.
Então, não há possibilidade de vingar essa desconfiança, não há

que falar que o desejo, na verdade, é a privatização da Copasa. Isso
não existe. A lei federal prevê a possibilidade de concessão de serviço
público, o que é muito diferente de se privatizar a Copasa. Já está
plenamente demonstrado que não é possível essa privatização.
Assim, esse medo não existe mais.

Falarei agora sobre a importância de aprovarmos, com a máxima
urgência, esse projeto porque a própria lei federal, sancionada em
janeiro deste ano, determina que “a prestação regionalizada de
serviço público de saneamento será caracterizada por: I - um único
prestador de serviços para vários Municípios, contíguos ou não; II -
uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive da
sua remuneração”.

Essa a grande questão. Ao se criar uma subsidiária que tratará
especificamente dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, serão
praticados preços relativos àquela região. Pela lei federal aprovada, a
Copasa, como está hoje, se servir àquelas regiões, será obrigada a
cobrar lá as tarifas incidentes em Belo Horizonte. É uma obrigação.
Ou a Copasa cria essa subsidiária lá ou terá que cobrar, no
Jequitinhonha, o mesmo preço da tarifa de Belo Horizonte. A lei
federal determina essa exigência.

Agora, pelo contrário, temos de marchar contra o tempo, criar
rapidamente a subsidiária, para não penalizarmos o povo do Vale do
Jequitinhonha. Essa é a grande verdade. Até a edição dessa lei
federal, em janeiro, a discussão fazia sentido. Todavia, agora não. No
momento, o governo federal determinou que a empresa que servir a
mais de um Município terá de cobrar a mesma tarifa em todos eles.
Ou se cria a subsidiária ou estaremos cometendo uma extrema
injustiça com o povo dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. Essa é
a grande necessidade.

A própria lei do governo federal, sancionada em janeiro, determina,
em seu art. 2º, que o serviço público de saneamento deve adotar
métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades
locais e regionais.

Darei um exemplo, lógico, mitológico. Não existe, mas vamos dizer
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que foi inventada uma bomba de sucção de água movida a energia
nuclear. Certamente não utilizaremos essa bomba no Vale do
Jequitinhonha em razão do preço, do seu custo. Teremos de utilizar lá
técnicas compatíveis com a realidade local, segundo a lei.

Então, hoje a lei determina isso, e temos de respeitá-la. Se não
votarmos esse projeto, penalizaremos os Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri e o Norte de Minas.

Ademais, de acordo com a lei federal, os serviços públicos de
saneamento básico serão prestados com base em alguns princípios,
entre eles cito: a utilização de tecnologias apropriadas, considerando
a capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções
graduais e progressivas. Ou seja, o grande medo que existia antes
agora se tornou necessidade.

Então, Sr. Presidente, ocupo a tribuna para trazer esse subsídio. Na
verdade, alguns Deputados pretendiam estender a discussão, porém
trago a premência de votarmos a matéria o mais rápido possível, a fim
de não se penalizar o povo do Norte, do Nordeste de Minas.

Sr. Presidente, o projeto de lei, na forma original trazida ao Plenário,
cria três subsidiárias: a do Circuito das Águas, a do Jaíba e a dos
Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus e Norte de Minas.
Todavia, seu art. 3º contém um item, no meu entendimento, temerário,
cuja prevalência ou não deve ser estudada pelo governo. De acordo
com o referido item, fica a Copasa autorizada a criar empresa
subsidiária integral, com atribuição de planejar, projetar, executar,
ampliar os serviços públicos de abastecimento de água e esgoto
sanitário, em localidades das regiões dos Vales do Jequitinhonha, do
Mucuri, do São Mateus, do Norte de Minas e em outras regiões com
IDH abaixo da média do Estado.

A média de IDH do Estado é alta. O nosso IDH é 0,773. Mais de 600
Municípios de Minas Gerais têm IDH inferior à média do Estado. Se
criarmos uma subsidiária para cuidar dos Municípios, cujo IDH seja
menor que o do Estado, criaremos uma subsidiária para cuidar de
Minas Gerais inteira. Nesse caso, jogaremos por terra todos os
princípios da lei federal. Portanto, Sr. Presidente, a título de
contribuição, deveríamos suprimir a questão do IDH do projeto de lei,
mesmo porque se trata de um índice móvel e não fixo.
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Quando falamos em um Município que faz parte da região do
Jequitinhonha, sabemos que, para o resto da vida, tal Município estará
situado no referido Vale. Todavia, quando falamos em um Município
que tem IDH menor que o de Minas Gerais, sabemos que,
futuramente, o IDH poderá crescer. Destarte, a subsidiária estará
nesse Município, mas, de acordo com a lei, a subsidiária destina-se ao
Município cujo IDH seja menor que o do Estado. Então, se o Município
elevou seu IDH, a subsidiária poderá atuar lá? Ela vai ter de leiloar,
vender seu patrimônio? Nesse caso, terá de haver referendo popular?

Na minha opinião, a questão do IDH é um complicador na matéria.
Seria bom enxugarmos o texto e retirar o quesito IDH para a
subsidiária que atenderá os Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do
São Mateus.

Sr. Presidente, para terminar, gostaria de verificar o art. 19 da lei
federal, pois, em seu § 3º, consta que os planos de saneamento
básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias
hidrográficas em que estiverem inseridos. Ou seja, é mais uma razão
para criarmos uma subsidiária, porque a bacia em que estão inseridas
as cidades dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri são as bacias do
Jequitinhonha e Mucuri. Logo, não têm as mesmas peculiaridades de
um Município da bacia do Rio das Mortes, onde a Copasa atua hoje.

Então, em função da nova lei do saneamento público, aprovada no
Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente Lula, faz-se não só
oportuno mas também necessário que votemos, o quanto antes, a lei
da criação das subsidiárias, sob pena de penalizarmos os habitantes
dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri, do São Mateus e do Norte de
Minas.

Sr. Presidente, em virtude da importância do tema, tenho certeza de
que os Deputados irão estudá-lo, dando-lhe a atenção que ele
merece. Mas volto a insistir em que devemos votar, o quanto antes,
essa matéria, para não penalizarmos as populações mais carentes do
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.
  O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
Srs. Deputados e Sras. Deputadas, ocupo esta tribuna nesta tarde
para debater sobre o projeto de lei que cria as subsidiárias da Copasa.
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Inicialmente, gostaria de fazer algumas observações sobre o que o
Deputado Ademir Lucas falou, há pouco, em aparte ao Deputado
Lafayette de Andrada. Disse que não entende como pode haver
pessoas que reagem contra colocar água e esgoto no Estado, que há
preconceito contra o Governador Aécio Neves.

Esclareço ao Deputado Ademir Lucas que fico à vontade para
ocupar a tribuna porque, com muita honra, faço parte do bloco de
sustentação do governo Aécio Neves - do BSD -, porque acreditamos
no trabalho do Governador Aécio Neves. Quero dizer que em
momento algum tenho visto posições contrárias à criação das
subsidiárias. Pelo contrário, em todo debate de que tenho tido
oportunidade de participar, vejo que a iniciativa do Governador tem
sido até louvada porque traz à Casa oportunidade de discutir um tema
muito importante.

Tive uma experiência na Copasa por cerca de 25 anos. Entrei como
estagiário, fui Diretor duas vezes e ocupei os mais diversos cargos na
empresa. Tenho mostrado nesta Casa que estamos preocupados com
a elucidação de algumas questões.

Quem dera eu tivesse a segurança do Deputado Lafayette de
Andrada, que fez uma abordagem sobre a nova legislação com a Lei
nº 11.445, que praticamente, Deputado Ademir Lucas, mudou de
maneira global a gestão do saneamento básico no Brasil. Essa
discussão sobre o setor vem de 20 a 30 anos. Agora, tivemos a
promulgação dessa lei, que foi um avanço em alguns pontos porque,
de certa maneira, regulou o setor, criou um marco regulatório.

Por outro lado, com tristeza, não deixamos de registrar que no bojo
da nova legislação sentimos um enfraquecimento do papel do Estado.
Isso é perigoso. Quando fizemos uma primeira abordagem sobre o
projeto, alertamos que esse novo projeto facilita o processo de
privatização de empresas municipais e regionais.

O tempo mostrará essa situação. Temos uma posição que vai até
janeiro de 2007. Depois, veremos o que acontecerá daí para a frente.
Pela minha experiência, acredito que teremos um tempo de muitas
privatizações.

Outro aspecto negativo da nova legislação é o fato de continuar
deixando uma dúvida e uma lacuna grande por não abordar uma
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questão que tem sido debatida durante todos esses anos, que é a
questão da titularidade dos serviços, o que gera um problema enorme
na gestão metropolitana. Essa dúvida pode trazer alguns transtornos.
Trata-se, portanto, de uma legislação nova, que mudou praticamente
tudo.

A partir da promulgação dessa lei, ou seja, a partir de janeiro deste
ano, a Copasa não pode renovar nenhum contrato nem assinar novo
contrato, pois a nova legislação não permite. Aliás, foi um assunto
muito discutido porque não houve um período de transição na
legislação. Ela aborda questões referentes às empresas que
executavam, que prestavam seus serviços sem o contrato. Para as
pessoas que tinham contrato por tempo indeterminado, a lei
estabelece prazo até 2010, para que essa situação seja regularizada.

A partir de janeiro deste ano, novos contratos e renovação de
contratos não podem ser realizados pela Copasa. A lei impede até
que o governo do Estado crie isso. O ente regulador é uma exigência
da lei e, a partir de sua criação, aí sim...

Atualmente, toda a idealização, todo o planejamento, toda a questão
de projeto, de obra, de implantação de sistema, toda a parte de
regulamentação, toda a parte da estruturação tarifária do serviço de
água e de esgoto é feita pelas companhias estaduais ou pelas
próprias Prefeituras. No caso de Minas Gerais, essa regulamentação
é feita pela Copasa ou pelas próprias Prefeituras. Pela nova
legislação, quem ditará essa regra é o ente regulador, que ainda não
existe e que deverá ser criado pelo Estado.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Fábio Avelar, V.
Exa. tem mestrado em Copasa, até porque é originário dos quadros
da empresa. Evidentemente eu não teria quaisquer dúvidas em
relação às boas intenções do nobre Deputado a respeito da criação
dessa subsidiária, que atenderá as regiões mais pobres do Estado. V.
Exa., que é de carreira da empresa, conhece sobejamente essas
questões que envolvem concessões e sabe o que foi dito pelo
Deputado Lafayette de Andrada a respeito desse assunto. Daí a
minha perplexidade.

Pelo que foi dito, esse projeto já está aqui há quase um ano e,
tirando-se essa urgência, ele ficará indefinidamente. A quem isso
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interessa? A Copasa não pode ser privatizada, pois tem ações da
Bolsa, tem parceiros. Portanto, ela não tem decisão isolada. A
Copasa, empresa criada pela Assembléia, só pode ser extinta pela
Assembléia, com autorização da Assembléia. Não há risco na questão
do funcionalismo, que permanecerá lá de acordo com a realidade,
trabalhando, mourejando e lutando para desenvolver aquela região.

Permaneço sem entender a situação. Criar subsidiária não é algo de
outro mundo. O Banco do Brasil possui subsidiárias, e elas não foram
extintas pelo atual governo democrático do Presidente Lula. A
Petrobras também está cheia de subsidiárias, e também o governo
democrático do Presidente Lula não as extinguiu. Portanto, criar
subsidiária não é crime nem erro político.

Ainda não estou conseguindo entender o porquê da procrastinação.
Faz um ano que se está discutindo isso.

Ontem houve um seminário nesta Casa que durou o dia inteiro
exatamente para discutir isso aqui, e agora querem que se tire a
urgência para ficar sem prazo por mais três anos, quatro anos, cinco
anos. A quem essa situação poderia interessar? Aos mais pobres que
não têm Copasa, para continuar bebendo água salobre e tendo
barriga d’água e adoecendo por causa de todas aquelas endemias?
Interessa àquele povo pobre não ter esgoto e continuar pobre?

Uma cidade tem de ter água tratada e esgoto. Isso é básico. O
próprio nome diz, saneamento básico. Por isso, não consegui
entender a quem interessa tirar a urgência para procrastinar e para
empurrar com a barriga por mais um ano, dois anos, três anos,
desculpem-me a expressão. Serão mais seminários, mais debates,
mais audiências públicas. A quem isso deve interessar?

Será que o problema foi apresentado, de forma bem clara, para os
moradores do Jequitinhonha, para saber se eles preferem ter uma
empresa que lhes forneça água tratada e se querem ter esgoto em
vez de ter fossa em casa, para que não adquiram aquelas doenças
mais primitivas? Será que num Estado como Minas Gerais foi
perguntado isso a eles? Não me estou referindo àquelas pessoas que
são manipuladas e envolvidas no oba-oba do “assembleísmo”, e sim
aos mais simples, para que possam optar pela água com flúor, sem
barriga d’água ou qualquer outro tipo de doença. Com certeza, esse
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povo não iria optar por ter uma fossa malcheirosa dentro de casa, no
seu quintal. Será que isso já foi perguntado ao morador de verdade, e
não aos políticos que querem manter essa pobreza por lá para se
beneficiar dela e manipular o povo? A pergunta deve ser feita ao povo,
ao pobre, para saber se eles querem ter água tratada ou querem
continuar bebendo água salobre para adoecer. São eles os legítimos
interessados na questão.

Discutir privatização, criação de subsidiária e tarifa - muito bem
explicada pelo Deputado Lafayette de Andrada -, tudo isso é perda de
tempo. Sabemos que lá haverá uma tarifa diferenciada muito mais
barata do que a da Grande BH. Da mesma forma, discutir subsídio
cruzado é perda de tempo, porque isso já existe na Grande BH, no
transporte coletivo e na Lei Robin Hood, que melhorou a vida de
milhares de Municípios mineiros. É inegável dizer isso. O que vale é o
espírito público em prol da melhoria dos nossos irmãos.

Deputado Fábio Avelar, ainda não entendi o interesse em
procrastinar e não me referi a V. Exa. em nenhum momento, até
porque o senhor se situa entre os de boa-fé. Como paralisar um
projeto discutido durante um ano? Estou aqui faz um mês e ontem
assisti a um seminário de um dia inteiro e aprendi muito. A quem
interessa tirar a urgência para demorar mais tempo? Não consegui
aprender isso ainda, portanto vou ficar até o final do pronunciamento
de V. Exa., que é mestre, doutor e professor, para que eu possa
compreender a quem interessa atrasar a votação desse projeto. Os
pobres do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce querem continuar
bebendo água salobre e tendo aquelas fossas malcheirosas no quintal
de suas casas? Era isso que gostaria de saber.

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte de V. Exa, mas
gostaria de dizer, pelo menos de minha parte, que não desejo
procrastinar.

Quando apresentei a esta Casa o pedido de retirada de tramitação
do regime de urgência, foi para possibilitar o maior debate possível.
Digo isso porque tenho conversado com Prefeitos, Vereadores,
lideranças e com colegas nossos interessados nessa situação. Tenho
uma satisfação muito grande porque o interesse dos Deputados com a
Copasa demonstra o apreço e o carinho que têm com essa nossa
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empresa.
Gostaria de dizer, do fundo do meu coração e com um orgulho muito

grande, que faço parte do bloco de sustentação do governo e a
intenção não é essa. Esse projeto não está há quatro anos em
tramitação, e sim há um ano, pois ele é do ano de 2006.

Então, não tem quatro anos.
O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Eu não disse que tem

quatro anos. Disse que tem um ano aqui e, se retirarem o regime de
urgência, poderá ficar por tempo indefinido. Além do mais, pergunto
aos Prefeitos a que V. Exa. tem-se referido: a adesão é voluntária,
não é? Ou os Prefeitos são obrigados a aderir ao programa? É
compulsório ou voluntário?

O Deputado Fábio Avelar - Não é obrigatório, mas acredito que cabe
a nós, antes de mudarmos uma sistemática, pedir opinião às pessoas
a quem o serviço será prestado. Democracia é isso.

Terminarei o meu raciocínio, porque o meu tempo pode acabar e
não conseguirei expor o meu pensamento, que é interessante neste
momento.

Deputado Ademir Lucas, nesse assunto da implantação da
subsidiária, quando V. Exa. fala, por exemplo, a respeito do
atendimento, quem não quer água tratada e esgoto? Todos nós
queremos. Há um ponto fundamental, que é motivo de preocupação: a
primeira impressão, ao falar da subsidiária, é que estamos levando em
conta as cidades menores, mais distantes e com deficiência no
abastecimento, mas, na realidade, a situação não é essa. Para o
senhor ter idéia, essa subsidiária abrange cidades do porte de Teófilo
Otôni,  Diamantina ou Almenara, que hoje possuem um modelo
próprio - e já existe esse modelo muito bem-sucedido na Copasa.
Portanto, essa subsidiária não foi criada apenas para cuidar de
pequenas cidades. São 92 Municípios de pequeno, médio e grande
portes, pólos regionais. Estamos falando de quase 1/5 da Copasa.
Teremos quase 700 funcionários. Não se trata, assim, de uma
subsidiária pequena, que pensamos existir para resolver questões
pontuais do Vale do Jequitinhonha, mas de toda uma região. Por isso
temos essa preocupação.

Acreditamos que, com a nova lei citada pelo ilustre colega Deputado
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Lafayette de Andrada, não será necessária a criação de subsidiárias,
porque, quando o projeto foi apresentado e o discutimos com os
técnicos do próprio governo, responsáveis por ele, as justificativas
plausíveis eram: em primeiro lugar, a Copasa precisaria ter tarifas
diferenciadas; em segundo lugar, o governo ou outra instituição de
âmbito nacional ou internacional não poderia aplicar recursos a fundo
perdido na Copasa. Esses foram os principais motivos.

Hoje, segundo a nova modalidade, a Copasa não pode fazer
contratos de concessão, porque a lei a impede. Portanto, caso haja
um contrato nesse sentido, ele é feito por meio do Município, se ele
desejar privatizar o seu serviço, ou por meio de consórcio de
Municípios que se uniram e fizeram uma licitação conjunta. Essa é a
única maneira de se conceder o serviço hoje. Ao contrário, se um
Município ou consórcio quiser a Copasa, seria feito um contrato com o
Estado, e este, por meio da sua operadora, que é a Copasa, atuaria
com seu serviço através de um contrato de programa específico.
Então, esse caso de repasse de recurso a fundo perdido poderia
ocorrer no ato da formalização do convênio. A Copasa ficaria de fora,
porque estaria operando um contrato de programa, e essa exigência
acabou.

No que se refere à questão tarifária, a Copasa justificou que não
poderia haver diferenciação, que sua tarifa é única em todo o Estado.
A própria lei hoje acabou com isso.

Quem define a tarifa hoje é o ente regulador, que não foi criado
ainda.

Respondo ao Deputado Ademir Lucas: Não seria importante
envidarmos todos os nossos esforços para implantar esse ente
regulador? Além disso, ter mais tempo para adequar ou estudar essa
subsidiária em conjunto com a nova legislação? São essas as
preocupações que apresentamos.

Antes de conceder aparte ao Deputado Lafayette de Andrada,
gostaria de dizer ao Deputado Ademir Lucas que todos nós
louvamos... O setor atualmente vive um momento novo, aliás,
totalmente novo. Isso é muito importante. V. Exa. não imagina as
modificações que foram introduzidas na gestão do saneamento do
País como um todo. Todos louvamos - aliás, eu, com grande orgulho,
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pois faço parte da base de sustentação do governo - o Governador
Aécio Neves por ter encaminhado a esta Casa esse projeto, que, em
suma, busca exatamente isto: universalizar o saneamento e levar
água para as regiões mais pobres e carentes. Portanto é uma
oportunidade que temos. As nossas dúvidas sobre alguns aspectos é
para dar maior segurança. Além disso, para que, ao se implantar um
projeto, não tenhamos dúvidas. Digo isso do fundo do meu coração.
Pelos quase 30 anos que fiquei naquela Copasa, ainda precisava de
alguns esclarecimentos. Na realidade, quando se diz que, por
exemplo, foi criada a subsidiária, que coloquemos um aspecto
bastante seguro, que proteja os funcionários. Aliás, são
aproximadamente 700 funcionários, envolvendo quase 3.500
familiares. Portanto tínhamos de aprofundar mais.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Inicialmente,
gostaria de louvar e parabenizar o Deputado Fábio Avelar pela sua
diligência. V. Exa. é um homem que realmente se preocupa com a
Copasa; aliás, tem demonstrado isso aqui inequivocamente em vários
momentos das discussões. Porém só gostaria de divergir de V. Exa.
em dois aspectos, com o máximo respeito. Sei que V. Exa. é um
Deputado aqui respeitado.

O Deputado Fábio Avelar - Deputado Lafayette de Andrada, esse é
o nosso papel, um respeito mútuo às posições e ao ângulo de visão
de cada parlamentar. V. Exa. pode ficar tranqüilo quanto às suas
ponderações, que serão recebidas com o maior respeito.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Fábio
Avelar, gostaria de falar modestamente sobre a minha interpretação
dessa lei nova, de janeiro, que busca a universalização do acesso, ou
seja, do acesso ao saneamento público semelhante ao SUS. O
governo federal pretende, deseja e busca, com essa nova lei, a
universalização do acesso ao saneamento básico, rede de água e de
esgoto, principalmente.

Essa lei prevê, nos princípios básicos e pilares que a norteiam -
aliás, é nisso que gostaria de insistir -, que a universalização do
acesso, o serviço público de saneamento básico devem considerar
utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de
pagamento dos usuários e a adoção de soluções. Quer dizer, não se
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discute - isso é letra morta - que a capacidade de pagamento de um
morador do Vale do Jequitinhonha é inferior, na sua média, ao da
Grande BH, por exemplo.

O Deputado Fábio Avelar - Da periferia da Grande BH?
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Da Grande BH

como um todo.
O Deputado Fábio Avelar - V. Exa. inclui aí também a periferia.
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Como um todo, em

média, sim.
Queria dizer, ilustre Deputado, que, se criarmos uma subsidiária da

Copasa no Vale do Jequitinhonha - V. Exa. é um homem experiente e
conhece a Copasa -, com independência da Companhia em relação
ao seu patrimônio e aos seus custos sindicais, tenho certeza de que a
subsidiária terá condições de aplicar tarifas muito menores do que a
Copasa se estiver lá como um todo. Isso é óbvio; não há como
discutir.

Finalmente, quero divergir da interpretação da lei. É justamente o
contrário. Quanto à prestação regionalizada do serviço, a lei dispõe
que “a prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento
básico é caracterizada por: ... II - uniformidade de fiscalização e
regulação dos serviços, inclusive de sua remuneração.”.

No meu entendimento, se a Copasa, como está hoje, estender os
serviços ao Vale do Jequitinhonha, terá de aplicar lá a mesma tarifa
que aplica aqui. A lei exige isso, ou seja, a uniformidade de aplicação
de tarifas. Na minha modesta interpretação, acho que hoje se faz
necessária a criação da subsidiária por força dessa lei. Não é nem
mais por vontade do Estado nem por vontade de gestão do governo
estadual. Se o governo não tivesse encaminhado para cá esse projeto
de lei no ano passado, por força dessa lei de janeiro, ele teria de
encaminhar hoje para não penalizar os Municípios do Vale do
Jequitinhonha.

Há necessidade de votarmos com pressa. Não há dúvida: como V.
Exa. é valente defensor dos interesses da Copasa e dos seus
funcionários, é óbvio e evidente que queira conhecer minuciosamente
o projeto, mas, no nosso entendimento, estamos perdendo tempo se
ficarmos atrasando a aprovação dele. Com o nosso respeito,
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Deputado.
O Deputado Fábio Avelar - Agradeço-lhe a participação. Gostaria de

dizer que, de maneira bastante rápida, debateu-se nesse projeto a
questão de duas outras subsidiárias, a das águas minerais, e está
sendo discutido em conjunto a subsidiária da irrigação do Jaíba.
Relativamente à primeira, não tivemos nenhuma dúvida. Tão logo foi
desmembrado, o projeto foi aprovado sem maiores problemas. Eu,
particularmente, sou defensor de que a Copasa deve procurar atuar
em todos os segmentos ligados a ela - e sempre tenho dito isso. Há
um tópico muito importante e positivo na nova legislação: a ampliação
do conceito de saneamento básico. Antigamente saneamento básico
compreendia distribuição de água, tratamento de esgoto e controle de
vetores. Hoje o seu objetivo foi ampliado: quando se fala em
saneamento básico, temos distribuição e tratamento de água, coleta e
tratamento de esgoto, drenagem pluvial...

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Estão incluindo
também o lixo.

O Deputado Fábio Avelar - A limpeza urbana. Sou defensor disso,
tanto que, no meu primeiro mandato, apresentei um projeto de lei,
hoje transformado em norma jurídica, que visa exatamente ampliar os
objetivos da Copasa. De acordo com o projeto, a Copasa já poderia
atuar antes mesmo de ampliar o conceito de saneamento. Pela lei
aprovada, ela poderia atuar em área de resíduos sólidos, em parceria
com outros Estados, fora do País.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Hoje a lei prevê
isso.

O Deputado Fábio Avelar - O meu projeto, transformado em norma
jurídica, já autorizava a Copasa fazer isso. Sou um defensor disso,
tanto que, quando discutimos a respeito da subsidiária do Jaíba, não
tive dúvida do acerto do governo, porque se trata de um segmento
específico, bem diferenciado. Ao lermos o projeto dessa subsidiária
que está sendo criada com propostas para essa região, se
analisarmos o artigo 3º, vamos verificar que é exatamente igual ao da
Copasa. Não muda nada. O objetivo é o mesmo, por isso esse
conflito. Se fosse numa região nova, numa área nova, isso procederia,
mas estamos lidando com cidades que já têm uma administração
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consolidada há vários e vários anos.
O próprio representante da Copasa, que ontem fez aqui a sua

apresentação, o Sr. Elias Haddad, disse que o projeto foi concluído
recentemente. Embora o Deputado Ademir Lucas tenha dito que
discutimos isso há vários anos, esse projeto foi concluído há pouco
tempo, há menos de um mês. Aliás, ontem ele ficou de encaminhá-lo
a alguns Deputados que não têm conhecimento profundo a seu
respeito.

É impossível discutir o projeto da forma como ele se encontra, pois
não se sabe o que se fará. Ontem o Elias disse que estão fazendo
ampliações: temos sete distritos operacionais e passaremos para
nove. E o distrito operacional atualmente já é uma figura da estrutura
da Copasa, ou seja, consta do organograma da empresa. Quando o
senhor diz que a lei permite a descentralização, lembro que a
empresa já atua de maneira descentralizada, por meio de quase 30
distritos operacionais. No meu entendimento - e há posições
antagônicas -, se o ente regulador a ser criado entender, nos seus
estudos, que a tarifa deve ser regionalizada, diferenciada, não
encontrará obstáculos na lei, pois ela não impede essa diferenciação
tarifária. Aliás, trata-se de uma inovação.

Principalmente essa questão nos preocupa. Quanto às outras, não
temos dúvida nenhuma. Quero deixar bem claro que está na hora de
encontrarmos soluções. A iniciativa do governo de encaminhar esse
projeto a esta Casa foi uma das mais nobres; o objetivo é o mais
nobre possível.

Fico à vontade para falar, pois não faço oposição ao governo.
Estamos aqui querendo apenas contribuir para termos condições de
fazer nascer um projeto que tenha sustentabilidade, aprovação e
aceitação. Entretanto não sentimos isso ainda, Deputado. Esse é o
problema. Por isso estamos fazendo esse pedido. O ciclo de debates
de ontem foi muito importante. Tivemos oportunidade de conhecer
várias novidades.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado Fábio
Avelar, tenho algo a falar sobre a indagação, muito pertinente, de V.
Exa., de que, quando o projeto foi apreciado na Comissão de
Constituição e Justiça, não havia ainda a nova lei. Assim, V. Exa.
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entende que o projeto deve ser novamente analisado pela referida
Comissão.

Faço um encaminhamento para solicitar que, mesmo sendo
pertinente a indagação de V. Exa., no relatório feito em Plenário, o
relator leve em consideração a nova legislação, não havendo a
necessidade de o projeto ser novamente encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, mesmo porque o corpo do projeto em si é
muito curto.

Deputado Fábio Avelar, volto a insistir que reconheço em V. Exa. um
baluarte deste corpo legislativo e um grande defensor da Copasa.
Entretanto um dos motivos que fizeram o governo encaminhar a esta
Casa o projeto foi o princípio da eficiência. Como V. Exa. mesmo
disse, no caso do Jaíba, uma subsidiária específica para cuidar da
situação buscará eficiência no atendimento dos serviços, como
acontecerá no Circuito das Águas - Lambari, Cambuquira e região -,
que vive uma situação diferenciada. O princípio da eficiência deve
nortear o atendimento do saneamento básico lá. Da mesma forma,
acho que o governo tem um carinho especial com os Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, considerando a sua situação específica,
merecedora de tratamento específico, até mesmo para privilegiar os
moradores daquela região. Agradeço o aparte, Deputado.

O Deputado Fábio Avelar - É uma pena o Deputado Ademir Lucas
não se encontrar presente, mas quero dizer que, na realidade,
estamos procurando fazer aqui o nosso papel nesta Casa.

Esta é uma Casa de debates. É uma Casa que oferece
oportunidades com as audiências públicas, ciclos de debates, fóruns
técnicos... É uma oportunidade ímpar.

Deixo claro que não estamos contra o projeto. Não sei se o
Deputado Ademir Lucas entendeu, não estou contra o projeto. O
projeto é muito bom. Estamos tentando contribuir para que tenhamos
segurança perante a nova legislação. Não se iludam. Eu tenho dito
isso, e o tempo nos dirá. O marco é a nova legislação. Estamos
iniciando um processo de privatização do setor no Brasil, que até
então estava pouco atuante. A nova legislação favoreceu. O tempo
dirá. Queira Deus que eu esteja enganado. Sou um árduo defensor de
que a atividade de saneamento é função do governo, pois ela está
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intimamente ligada à saúde da população. Repito: queira Deus que eu
esteja errado.

Por isso a nossa preocupação. Se temos uma concorrência maior,
qualquer descuido na questão legal, poderemos ser questionados
pelos nossos concorrentes.

Deixo claro, principalmente para os meus colegas do bloco e os
colegas Deputados da base de sustentação do governo, que o nosso
objetivo é contribuir. Tanto que, logo após a aprovação do projeto,
estaremos lutando para que ele seja bem-sucedido, bem aceito pela
população, pela Copasa, o que considero muito importante, lutando
por um projeto que traga segurança para os funcionários - são 700
funcionários, vários deles com muitos anos de experiência adquirida.

Esse é o nosso objetivo. Ainda teremos oportunidade de ampliar o
nosso debate, pois o projeto deverá ser colocado em votação na
próxima semana e, como verifiquei, ainda teremos oradores inscritos.
Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, vou suscitar uma questão

de ordem, que é importante. Se possível, solicito ao relator que a
analise. Esse projeto foi discutido no ano passado e aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça antes da promulgação da nova lei
de saneamento. No meu entendimento, a questão da legalidade ficou
prejudicada. Então, essa questão deve ser abordada, porque o
aspecto da legalidade foi apreciado antes da promulgação dessa lei.
Precisamos verificar esse ponto.

O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Deputado Fábio Avelar,
sua questão de ordem será respondida em outra oportunidade.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Faço um cumprimento especial às
queridas Deputadas desta Casa, às funcionárias e todas as mulheres
de Minas Gerais. Nesta semana da comemoração do Dia
Internacional da Mulher, nada mais oportuno que debater sobre o
Projeto de Lei nº 3.374/2006, que discute a questão da subsidiária da
Copasa. É um projeto que diz respeito à água, ao seu fornecimento, e
tem a ver com vida. É um projeto que diz respeito ao saneamento, à
saúde pública.
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Cumprimento o Presidente, Deputado Doutor Viana, os Deputados e
todos os que nos ouvem e nos vêem pela TV Assembléia.

Primeiramente, faço questão de registrar o nosso entendimento.
Está havendo um profícuo debate por parte desta Casa, a Assembléia
Legislativa de Minas. Esta Casa tem debatido um tema de
fundamental importância e tem dado a devida seriedade a essa
discussão, isso é a marca da Assembléia de Minas. Debateremos até
chegar à exaustão, até eliminar todas as dúvidas. Talvez esse o
motivo de o debate que teve início no ano passado se estender até
hoje. Só se pára um debate quando se está totalmente esclarecido.

O que pude observar é que o governo, autor do projeto, ainda não
conseguiu convencer-se dos seus argumentos e responder as
indagações que ainda pairam sobre o projeto.

Em 2006, a nossa Deputada Federal, Jô Moraes, ex-Deputada desta
Casa, participou ativamente das discussões. Compete-nos agora a
árdua tarefa de continuar esse desafio.

O seminário realizado por esta Casa, conjuntamente com a Mesa e
a participação ativa dos Deputados das diversas bancadas, e de
nossa Líder Elisa Costa, em que se discutiram as novas diretrizes do
saneamento básico, foi muito enriquecedor. O evento contou com a
presença significativa dos trabalhadores da Copasa, da Frente
Estadual de Saneamento Ambiental, do Sindicato dos Trabalhadores
da Copasa e do Sindicato dos Engenheiros.

Esse debate trouxe novas questões. Foi a primeira oportunidade de
realizarmos uma discussão sob a égide da nova lei do saneamento
nacional, a Lei Federal nº 11.445, de 2007, que é um novo marco
regulatório para as políticas de fornecimento de água e saneamento
no Brasil. Esse novo marco regulatório consagrou alguns pilares
importantes, como a busca da universalização dos serviços de
fornecimento de água e do tratamento de esgoto, o controle social
sobre esse tipo de serviço e a licitação pública em sua concessão.

A lei traz esses avanços e chega com um atraso de, no mínimo, 10
anos. Pagamos um preço alto por não termos feito esse debate há
mais tempo. As conseqüências disso são um déficit social profundo,
especialmente no que diz respeito ao tratamento do esgoto. Hoje 54%
dos lares brasileiros não têm sistema de tratamento de esgoto, nem
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sequer a fossa séptica, o que é uma grande mazela sofrida pelo povo
e que devemos enfrentar. O marco regulatório da nova lei é
importante porque traz o debate para essa questão.

Devemos resgatar o processo de tramitação do Projeto de Lei nº
3.374/2006. No ano passado, quando colocada a necessidade de uma
proposição, discutia-se a respeito das estâncias hidrominerais do Sul
de Minas, entre elas Caxambu. O governo se propôs a criar um
projeto a fim de criar uma subsidiária para abarcá-las.

Aliás, as estâncias são um exemplo de que nem tudo que é
privatizado funciona bem. Elas estavam nas mãos de particulares, de
empresas privadas, e agora foi preciso que o Estado retomasse esse
tipo de serviço por meio da aprovação de uma subsidiária, a fim de
tomar conta das estâncias hidrominerais.

Para surpresa da Casa, quando o projeto original chegou, constatou-
se que não tratava apenas das subsidiárias das estâncias
hidrominerais.

Ele apresentava mais cinco novas subsidiárias, que foram reduzidas
para três posteriormente. No ano passado, aprovou-se a subsidiária
das estâncias hidrominerais, e agora restam as discussões das
subsidiárias dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus
e do Jaíba. Esse é o debate que precisamos enfrentar.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Deputado Carlin Moura,
parabenizo-o por sua atuação inteligente, ousada e marcante já neste
início de mandato. V. Exa. vem contribuindo para os debates
relevantes desta Assembléia. Este é um debate muito importante.
Fizemos um ciclo de debates no qual alguns pontos ficaram muito
claros. Primeiro, há um déficit de saneamento nas regiões mais
pobres e sofridas de Minas Gerais, como o Norte e os Vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus; segundo, o Estado
apresentou uma proposta para tentar mudar essa situação a partir da
criação dessa subsidiária. Mas, paralelamente, percebemos que essa
proposta não se insere no marco regulatório estadual do saneamento
em Minas, que tem uma legislação aprovada por esta Casa em 1994,
a qual institui um conselho, um plano e um fundo estadual de
saneamento. Essa proposta não guarda um debate com a lei federal
aprovada agora.
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Um dos primeiros atos do governo Fernando Henrique foi vetar uma
lei de saneamento aprovada pelo Congresso, e foi necessário que o
Presidente Lula retomasse esse debate para que o Brasil tivesse essa
lei nacional de saneamento, um grande marco nesse setor no Brasil.
Mas a proposta do Estado não dialoga com esse novo marco
regulatório. Algumas dúvidas persistem. Qual é a viabilidade técnica e
econômica dessa proposta? V. Exa. foi brilhante ao dizer que não
podemos criar uma subsidiária prejudicando a viabilidade do
atendimento. O desafio é como manter a qualidade do atendimento. O
padrão da Copasa é bom, a empresa tem uma equipe de funcionários
dedicados. Mas queremos que o cidadão de classe média das
grandes cidades tenha a mesma qualidade de serviço. Não podemos
colocar um serviço de quinta categoria por se tratar de um cidadão de
Araçuaí, de Virgem da Lapa ou de Itaobim. Pelo contrário, devemos
garantir que tenham a mesma qualidade do serviço que recebe um
cidadão do Sul de Minas. Como manter a qualidade sem o subsídio
cruzado, mecanismo pelo qual as pessoas que podem pagar mais
cobrem um custo operacional maior das regiões mais distantes? Isso
ainda não foi apresentado.

O segundo aspecto é importante. Se tratarmos de uma subsidiária
auto-sustentável, para onde vai o recurso que hoje alimenta o subsídio
cruzado? Vai para um fundo estadual de saneamento para ampliar o
tratamento de esgoto onde já é coletado pela Copasa-mãe? Ou
servirá para ampliar a divisão dos lucros com os acionistas? Será que
os Prefeitos dos Municípios da região estão esclarecidos a respeito
dessa proposta, do que é um consórcio público e um contrato-
programa? Será que os Vereadores desses Municípios, ao aprovarem
essa adesão, estarão devidamente informados?

Temos aqui indagações e uma posição radical. Pode até ser que, ao
estudarmos melhor os dados, percebamos que o melhor caminho é a
subsidiária. Quero ser convencido disso, até porque sou votado
nessas regiões. Com muito orgulho, sou o Deputado do PT mais
votado no Vale do Jequitinhonha, além da votação que recebemos em
várias outras regiões. Preocupo-me com a qualidade do serviço, o
preço da tarifa e com a nossa Copasa, que atende todo o Estado, pois
precisamos preocupar-nos com o Estado.
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Portanto, quero parabenizá-lo e fazer o mesmo apelo feito pelo
Deputado Fábio Avelar: que o governo retire a urgência desse projeto.
Está aqui o Deputado Mauri Torres, cuja atuação prima pelo diálogo.
Quem sabe o governo retire a urgência desse projeto de lei para que
possamos realizar o debate nas regiões? Aí, eles dirão que iremos
protelar a situação, pois essas regiões têm urgência de saneamento.
Ora, há quantos anos existe a Copasa? Há quantos anos ela dá
lucro? A Copasa já tem os instrumentos para fazer uma política de
saneamento digna na região, basta vontade, decisão política e
prioridade. Não tragam para esta Assembléia o ônus da não-criação
da subsidiária ou do déficit histórico de saneamento nessas regiões. A
Copasa, a lei e o recurso para investir lá são anteriores a esta
legislatura que começou no dia 1º de fevereiro. A Copasa deve ter 30
anos, e esta legislatura tem um mês.

O problema do saneamento será nosso se a Casa não aprovar o
projeto? Regime de urgência não. Tenho muita dificuldade com
processo de obstrução. Acredito que esse não seja o melhor caminho.
Até a contragosto, porque não tenho opinião formada quanto a votar
contra a subsidiária, estou aberto ao convencimento, ao debate, seria
muito ruim termos de votar contra para não obstruir o processo. A
obstrução atrapalha o trabalho da Casa, não votamos os outros
projetos.

Portanto, Deputado Mauri Torres, peço que o governo reflita sobre a
retirada do pedido de urgência. Repito: particularmente, sou contra a
obstrução. Quem sabe o governo reflita para que não precisemos
votar contra o projeto sem ter um juízo razoavelmente formado.

Desculpe-me ter-me alongado. Trata-se de um tema apaixonante, e
ontem V. Exa. também o tratou de maneira muito inteligente aqui
nesta Casa. Aproveitei a presença do Líder do Governo, espero que
atenda à base do governo, pois o representante da área de
saneamento do governo estadual fez o mesmo pedido. Quem sabe o
governo possa ser sensível ao pedido do Deputado Fábio Avelar e
retire o pedido de urgência para continuarmos o debate. Muito
obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Procurarei ser breve
para não ocupar o seu tempo. Inquietei-me com as indagações
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apresentadas pelo eminente Deputado André Quintão, sempre atento
às causas importantes para o Estado de Minas Gerais, mas quero
divergir um pouco delas.

Não há dúvida de que existe o déficit de saneamento em Minas
Gerais, e precisamos combatê-lo. O projeto que ora chega a esta
Casa visa justamente a combatê-lo. Não podemos criticar o governo
por querer combater o déficit.

O Deputado disse que a Copasa existe há 30 anos. Não temos
dúvida disso. Mas a lei federal do saneamento foi votada em janeiro.
Criou-se a universalização do saneamento por meio da lei. Aqui quero
parabenizar o governo Lula nesse sentido. Mas, agora, impôs-nos
uma obrigação: obedecer a essa lei.

O Deputado André Quintão perguntou para onde vai o lucro da
subsidiária, caso haja. A lei que está sendo encaminhada a esta Casa
já trata disso: “O lucro líquido da subsidiária de que trata o “caput”
deste artigo será aplicado em saneamento básico”.

O Deputado André Quintão também argumentou que talvez a lei vá
de encontro ou talvez não respeite os princípios da nova lei federal.
Penso exatamente o contrário. Sem querer - até parece um exercício
de futurologia -, o corpo da lei trazido a esta Casa no ano passado se
adequa perfeitamente à legislação federal aprovada em janeiro.

Parecia até que o governo de Minas conhecia a lei que seria
aprovada.

E o que ela traz, que é fundamental? A utilização das tecnologias
apropriadas - isto de acordo com o que diz o governo federal - deverá
considerar a capacidade de pagamento dos usuários. Essa é uma
questão primordial.

Concluindo, Deputado, penso que o espírito que presidiu o governo
de Minas ao encaminhar a esta Casa esse projeto de lei foi o da
eficiência. Como foi dito pelo Deputado Fábio Avelar, homem que
conhece profundamente a Copasa, quando aplaudiu a criação da
subsidiária para o Jaíba, porque tem um tipo de serviço específico, e
quando aplaudiu a subsidiária para o Circuito das Águas, que tem
toda uma situação específica: o governo de Minas considera que o
Vale do Jequitinhonha é uma situação específica. Para isso, deseja
criar uma subsidiária.
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O pensamento do governo é que a subsidiária terá maior mobilidade
e eficiência para tratar dos assuntos específicos dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri.

Deputado, era esse o aparte que gostaria de fazer, e não quero
tomar o tempo de V. Exa. Gostaria também de parabenizá-lo, porque
V. Exa. tem sido muito diligente e muito atento às grandes causas do
povo mineiro.

O Deputado Carlin Moura - Muito obrigado, Deputado Lafayette de
Andrada. Confesso a V. Exa. que fui ao seminário com uma pergunta
na cabeça: qual o motivo da subsidiária? E confesso ao senhor que
essa resposta me foi dada na undécima hora, pelo representante da
Copasa e do governo no seminário.

Obviamente que compreendo uma subsidiária para tratar do
problema das estâncias hidrominerais e uma proposta de subsidiária
para tratar do problema do Jaíba; não que concorde com o método,
mas compreendo. Mas uma subsidiária que vá explorar a mesma
atividade-fim da empresa matriz, da empresa-mãe, é inusitado.

Há a subsidiária da Petrobras que trata do transporte, do biodiesel;
há a subsidiária da Cemig que trata de outros ramos da empresa, mas
não do próprio ramo da empresa-mãe, da empresa matriz. Qual a
lógica de se criar uma subsidiária para a questão do São Mateus, do
Mucuri e do Jequitinhonha com a mesma atividade-fim da empresa
matriz, Copasa?

No projeto, visa-se atingir os 92 Municípios da região. Deve-se
registrar que a Copasa já está em 72 deles. E há uma outra questão:
estamos tratando de uma empresa-mãe, de uma empresa matriz, de
uma empresa que está em primeiro lugar no País em lucro líquido,
que tem saldo de rendimentos, lucrativa, com dinheiro e caixa
suficiente para trabalhar o problema do déficit de abastecimento de
água e esgoto dessa região tão sofrida, os Vales do Jequitinhonha, do
Mucuri e do São Mateus.

Por que a própria empresa-mãe, por seu superávit, não investir
nesse déficit? Para surpresa nossa, o representante do governo, no
apagar das luzes, deixou muito claro que o objetivo da subsidiária é
diminuir custos com a mão-de-obra, com o trabalho, com a força do
trabalho. Querem criar uma subsidiária para criar uma segunda classe
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de trabalhadores dessa tão respeitada empresa.
Isso em detrimento de quê? Sobrecarregar e sobretaxar o trabalho

para favorecer o lucro dos acionistas da empresa,  que  é pública e
deve ter fins sociais. Parece-me - concederei aparte ao Deputado
Carlos Mosconi, só concluirei meu raciocínio - que o objetivo
fundamental é a lógica do mercado e do lucro, em uma visão segundo
a qual a empresa-mãe tem que se preocupar com o lucro e com a
lógica do mercado. Ao criar-se a subsidiária, favorece-se a empresa-
mãe, valorizam-se as ações do mercado, e a subsidiária terá que
virar-se para resolver o problema do déficit público, em um primeiro
momento, jogando a conta para os trabalhadores.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Agradeço ao nobre
Deputado Carlin Moura. Quero dizer a V. Exa. que estou
acompanhando o debate com o maior interesse possível. Trata-se de
um assunto de grande importância e gravidade, o qual já deveria ter
sido resolvido, como já dito aqui, há anos.

Felizmente o governo tomou a iniciativa de resolver o problema. Por
que essa urgência agora em se discutir um projeto que já está sendo
discutido desde o meio do ano passado? A população dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri estão esperando uma solução para o
problema, que é grave.

V. Exa. faz a seguinte indagação: Por que uma subsidiária?. Faço
outra indagação a V. Exa.: Por que não uma subsidiária? Considero,
nobre Deputado Carlin Moura, que as situações são muito diversas. O
Estado de Minas Gerais é quase uma nação. Temos regiões, sob o
ponto de vista socioeconômico, totalmente diversificadas, se
comparadas a outras.

As regiões dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri merecem ser
vistas de forma completamente diferente que outras regiões de Minas
Gerais. Essa região tem de passar por uma avaliação diversificada,
sob todos os aspectos, muito diferente do Triângulo Mineiro, da Zona
da Mata, do Sul de Minas, da Grande BH, etc.

Por exemplo, o Circuito das Águas merece uma avaliação diferente
das demais regiões mineiras. São situações diversas. Há regiões no
Estado que possuem situações socioeconômicas muito diversificadas,
bem superior ao que se constata no Jequitinhonha e Mucuri.
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Nobre Deputado, essas regiões merecem, assim como mereceu o
Jaíba há algum tempo, avaliação bastante diferente. A empresa que
for lá ou a subsidiária da Copasa terá de agir diferentemente de como
age em Belo Horizonte, no Sul de Minas ou em outras regiões do
Estado.

Sou um parlamentar ligado à saúde. Dá-me certa angústia, para não
dizer grande angústia, o fato de um problema como esse não ter
solução rápida. Estamos debatendo sobre saúde, sobre teto e sobre
“per capita” de Minas, sobre os programas do Pró-Hosp, como o Viva
a Vida, etc., numa região que não possui saneamento básico. Isso
não existe, nobre Deputado.

O governo federal quer fazer o básico. Louvo o governo federal que
aprovou essa lei. Façamos com que o governo do Estado também
aprove uma lei, que espero seja tão competente quanto a de Brasília.

Agradeço o aparte concedido por V. Exa.
O Deputado Carlin Moura - Concordo com o nobre Deputado Carlos

Mosconi, primeiramente quanto ao fato de que aquela região, tão
carente, deve ter um tratamento especial, sendo consideradas suas
realidades e dificuldades. Sem dúvida, compartilho com a idéia de que
deve receber tratamento especial. Compartilho também, nobre
Deputado, com a idéia de que o déficit de fornecimento de água e
esgoto para aquela região demanda solução urgente. Tenho o mesmo
pensamento de V. Exa. No entanto, vale o velho ditado ou a letra da
música: “As idéias estão no chão, você tropeça e acha a solução”.

Já temos os instrumentos, ou seja, uma empresa eficiente, que tem
mais de 30 anos de existência, fundada em 1963, com função pública
em Minas Gerais e que é superavitária. Qual é o problema? Vamos
nos utilizar dessa empresa para resolver o problema daquela região.
Por que criar uma subsidiária? Isso me parece não resolver o
problema. Temos os instrumentos e a eficiência de uma empresa que
funciona e que possui todas as condições, Deputado.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Mas, se estamos
discutindo uma lei enviada para esta Casa, como o governo não quer
resolver o problema? Estamos debatendo um projeto de lei que visa
resolver aquele problema. Essa é a questão.

O Deputado Carlin Moura - Não ficou demonstrado, Deputado, que a
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subsidiária seja a solução para o problema.
O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Não é a solução.
O Deputado Carlin Moura - Prova maior disso é que a maioria de

nossos Deputados ainda tem dúvidas. Parece que a discussão da
subsidiária é inócua. Se queremos enfrentar o problema, que o
façamos por meio da Copasa, com a estrutura que possui hoje.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Mas será com a Copasa.
O Deputado Carlin Moura - A Copasa é uma empresa eficiente,

moderna e que já está em 72 dos Municípios. Vamos pegar o lucro
dessa empresa e investir nesse déficit.

Vamos pegar o subsídio cruzado e investir no déficit. Muitos ex-
Prefeitos, atuais Deputados nesta Casa, chegaram a me questionar
sobre isso. Suponhamos que se coloque lá uma subsidiária e, depois,
ela não “emplaque”, torne-se deficitária e sem investimentos. Nesse
caso, a bomba atômica retornará às mãos dos Prefeitos. Para que
corrermos esse risco, se já possuímos uma empresa que, na prática,
demonstrou que tem condições de enfrentar o problema?

Deputado Carlos Mosconi, na verdade, a questão central reside no
fato de se priorizar a empresa-mãe, que tem mais aceitação no
mercado de ações. Ou seja, trata-se de uma empresa que não tem
sua parte social nem gargalos e, assim, as ações podem ser
valorizadas, tornando-se, a cada dia, superavitárias, em detrimento de
uma empresa que correrá o risco de contar com funcionários de
segunda categoria e, portanto, prestar serviços de segunda categoria.
Digo isso porque, nesse caso, já possuímos a empresa-mãe, que
presta serviços de qualidade. Esses são os instrumentos.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Apesar de sua
inteligência, da riqueza de suas argumentações, V. Exa. peca um
pouco quando determina que os funcionários e os serviços prestados
serão de segunda categoria. Jamais. Pelo contrário, ao chegar lá, a
empresa mãe, que tem tradição nesse setor em Minas Gerais, será
tratada de forma diferente. A Copasa pretende criar lá um nicho de
eficiência, dentro de uma realidade socioeconômica muito diferente da
de Minas Gerais. Precisamos entender isso. Não sei por que os
Prefeitos têm certa desconfiança em relação a essa lei, que, na
verdade, quer beneficiar uma região carente, aliás, a mais pobre do
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Estado de Minas Gerais. E é por essa razão que a lei está criando
para a região uma situação única, diferente da adotada nas demais
regiões do Estado de Minas Gerais.

Então, no meu entendimento, a lógica que está comandando esse
espetáculo não é a do mercado, do lucro, mas a da eficiência. É essa
a questão. Ao que me parece, essa é a lógica que está presidindo a
ação do governo neste momento.

Sabe-se que a Petrobras tem várias subsidiárias, que atuam muito
bem em diversas regiões do País, prestando serviços diversos...

O Deputado Carlin Moura - Mas elas não atuam na mesma área em
que atua a empresa matriz.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - É sempre a mesma
atuação, com variações, conforme estamos tratando aqui. Não
constitui a realidade entender que saneamento básico é a mesma
coisa no Estado inteiro. O saneamento básico possui nuanças. O
Deputado Fábio Avelar conhece bem a questão e sabe que, nas
diversas regiões onde isso poderá ser aplicado, há implicações sérias,
importantes.

Esse projeto está aqui desde o ano passado para ser discutido e
aprovado, ou rejeitado. Parece-nos um pouco difícil entender uma
questão. Estamos falando de uma região onde a população sofre com
a falta de saneamento básico. Evidentemente, ninguém pode
discordar disso. O índice de mortalidade infantil é diferente do do
restante do Estado, exatamente por causa da falta de saneamento
básico. Por isso, neste momento, o governo pretende resolver essa
questão.

Podem perguntar-me: por que subsidiária? Porque entendo que lá a
situação é diferente. O mesmo se diz em relação à situação do Jaíba,
que também era diferente no momento em que foi criada a subsidiária,
ou seja, levou-se em consideração uma questão específica da região.
No Circuito das Águas, criou-se também uma subsidiária, porque lá a
situação é diferente. No entanto, a diferença mais acentuada e a
situação mais sofrida de todas é a da região do Jequitinhonha e do
Mucuri, que merece atenção especial do governo. Aliás, é o que o
governo vem procurando fazer. Certamente, ele conseguirá agir com
eficiência e resolverá o problema do saneamento, que é uma
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necessidade histórica da região, meu caro Deputado.
Tenho certeza de que, como V. Exa. é inteligente e sensível,

acabará concordando com o mérito da lei, que é muito positivo para a
referida região. Obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, concluindo meu
pensamento, entendo que é importante, urgente e necessário resolver
o problema. Para tanto, na minha opinião, já dispomos do instrumento,
qual seja a nossa empresa eficiente, capaz, superavitária,
denominada Copasa. Até o momento, não fui convencido da
importância da subsidiária, se já temos uma ferramenta importante
nas mãos. Portanto, não se deve trocar o certo pelo duvidoso. Trata-
se de uma empresa que já demonstrou sua eficiência, sua capacidade
e sua competência; já comprovou que é superavitária e pode investir.

Concluo dizendo que concordo plenamente com a preocupação do
Deputado Fábio Avelar porque seria mais sensato se o governo do
Estado tivesse a compreensão de, no mínimo, retirar o regime de
urgência do projeto. Ou melhor, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
sensatez maior seria retirar esse projeto de tramitação e resolver o
problema dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus
com o instrumento mais capaz para resolver essa situação: a Copasa
continuar da forma como vem funcionando, e bem, aqui no Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado.

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

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV
Assembléia, é importante ampliar e aprofundar esse debate.
Acabamos de sair de um seminário com lideranças de diversos órgãos
representativos dessa discussão, que é acalorada e importante,
evidenciada aqui em diversos pronunciamentos. Na medida em que o
tempo avança, os pronunciamentos se repetem, eles não se esgotam.
Daí a importância do tema que nos envolve a todos.

Em janeiro de 2007, a lei que cuida das diretrizes básicas para o
saneamento em nível nacional foi aprovada. Antes de ser uma
legislação do governo federal, do governo Lula, é uma legislação fruto
de um debate longo nos últimos 20 ou 30 anos. Esses estudos se
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consolidaram com essa legislação que passou a ser o grande
normativo a orientar as ações de saneamento em todo o território
nacional.

A pergunta do Deputado Fábio Avelar sobre o aspecto da legalidade
em função de um novo normativo que passa a vigorar procede. Essa
indagação também me acomete. Inicialmente, é preciso sanar essa
dúvida sobre o aspecto legal. A partir desse esclarecimento,
poderemos avançar no mérito dessa discussão, que é de muita
importância não só para as regiões que inicialmente serão atingidas
pela proposição do governo do Estado, mas também para toda Minas
Gerais, porque estamos criando um normativo, um regulamento que,
com certeza, pode e será, uma vez aprovado e implementado,
estendido a diversas outras regiões do Estado.

Se não há dúvida, como já foi também dito aqui, porque a matéria foi
discutida e aprovada, relativamente à subsidiária da Copasa para
tratar das estâncias hidrominerais, e também tem sido relativamente
pacífica a discussão sobre a atuação da Copasa no que diz respeito
ao Projeto Jaíba, que realmente merece dos Deputados de Minas uma
atenção cuidadosa.

A outorga para o Projeto Jaíba alcança 80m³ por segundo de
bombeamento de água do Rio São Francisco e é imensamente
superior à proposta de integração de bacias. O projeto de
transposição do Rio São Francisco é controverso e polêmico e está
em debate não apenas em Minas Gerais, na Bacia do Rio São
Francisco, mas é um debate nacional.

Quanto ao projeto Jaíba, a captação e o bombeamento de água não
ultrapassa 10m3/s quando está em plena atividade no período da
seca. Então é preciso pensar na distância entre a outorga e o
bombeamento e na relação desse dado, com uma discussão mais
ampla no que diz respeito à Bacia do Rio São Francisco.

Referentemente ao projeto do São Francisco na integração de
bacias, o foco muitas vezes tem sido distorcido. O aspecto que
considero primordial é a revitalização, pois esta, sim, é inquestionável,
e temos de cuidar dela em toda e qualquer situação, caso contrário,
mesmo os projetos instalados, mesmo as outorgas já concedidas têm
possibilidade de ser viabilizadas e continuar em operação. Portanto
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esse assunto é periférico na discussão do Jaíba, mas precisamos
retomar esse debate, crucial e muito importante para Minas Gerais e
para o Brasil.

Fui Prefeito do Município de Paracatu, onde quem presta os serviços
de tratamento, captação e distribuição de água é a Copasa. É uma
conquista de muitos anos e de muita luta daquela comunidade em
relação à Copasa. Hoje está em operação o sistema de tratamento de
esgoto de toda a comunidade, de toda a cidade de Paracatu. Além
disso, conseguimos a implantação de um aterro sanitário, não mais
com a Copasa, mas por outros meios e com recursos do governo
federal.

No aspecto saneamento, conseguimos dotar aquela comunidade de
assistência básica mínima e necessária, alvo da nova legislação do
saneamento básico do País. Portanto entra em discussão a
necessidade imperiosa e urgente de que todos esses benefícios
possam alcançar as comunidades das regiões mais pobres de Minas
Gerais, como os Vales do Jequinhonha, do Mucuri e do São Mateus e
o Norte de Minas.

Não é verdade que há Deputados e Deputadas contrários ao
alcance, à necessidade e ao atendimento dessas comunidades.
Alguns pronunciamentos, algumas manifestações não procedem, já
que não existe, “a priori”, nenhum Deputado que negue esse direito,
que seja contrário ao atendimento dessas comunidades. Todavia é
importante salientar que há divergências, avaliações e dúvidas, e esse
debate precisa ser aprofundado e mais bem compreendido por todos,
inclusive por Deputados da base governista, que não são um nem
dois. Nos corredores, fora dos microfones, as conversas revelam que
há muitas dúvidas. Portanto há necessidade de que o debate continue
e se aprofunde.

A questão crucial diz respeito ao custo de implantação e operação
dessa subsidiária nas regiões, o que vai permitir um tratamento
diferenciado - como vem sendo argumentado aqui -, fazendo com que
as características da população dessas regiões, principalmente no
aspecto socioeconômico, na capacidade de pagar e remunerar esses
custos de operação de funcionamento da subsidiária, sejam
eqüitativas e estejam ao alcance efetivo dessa comunidade. Portanto
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não há mágica.
Quem teve oportunidade de ser gestor público e não discute só em

tese sabe que, para implantar e operar um sistema como esse, muitos
recursos serão necessários, e a operação terá um custo que precisa
ser pago por alguém, senão pelo usuário direto, pelo governo do
Estado, ou com recursos de alguma fonte pública que possa subsidiar
e garantir esse atendimento.

Também gostaria de dizer que é legítima e que não pode ser
descartada, de maneira nenhuma, a preocupação com os servidores
da Copasa. Por onde andamos, os servidores da Copasa abordam-
nos preocupados com essa situação, porque, se essa perspectiva de
uma remuneração for aberta para trabalhadores que vão prestar as
mesmas tarefas daqueles que hoje operam e trabalham há anos na
Copasa, é de supor, ou mesmo duvidar, que eles, funcionários da
Copasa concursados de longa data, não possam ser ameaçados no
futuro em função desse novo procedimento, dessa nova relação.

Portanto essa preocupação é legítima, ou melhor, o ponto crucial e
central da discussão. Para o bom andamento dessa questão, é
fundamental que os Líderes do Governo, que representam formal e
oficialmente o governo nesta Casa, possam contribuir com a
discussão, fazendo com que essas questões sejam explicitadas e
esclarecidas para que tenhamos todas as informações necessárias a
fim de formarmos a nossa opinião e tomarmos a nossa decisão. Isso é
importante e fundamental.

De fato, sabemos que essa é a discussão de fundo, a discussão de
base, porque ninguém, em sã consciência, vai negar o direito de que
os nossos co-cidadãos dessas regiões empobrecidas de Minas Gerais
tenham o reconhecimento do saneamento básico. Saneamento básico
é saúde, dignidade, qualidade de vida.

No que diz respeito ao IDH, uma questão muito bem levantada pelo
Deputado Lafayette de Andrada e com a qual concordamos,
acreditamos que a já referida correção deve ser feita no relatório final.
Uma vez aprovada a iniciativa, e tudo indica que ela será aprovada
nesta Casa, que tem maioria governista, já que a vontade do
Executivo está mais do que clara para todos nós, o objetivo final é, de
fato, colaborar e promover o desenvolvimento dessas regiões com a



599

conseqüente elevação do IDH, para que isso seja equacionado e, se
tudo ocorrer do jeito como está desenhado, não ser um impedimento
para a continuidade da prestação dos serviços a essa comunidade, no
futuro.

Portanto, para finalizar as minhas palavras, gostaria de recuperar
um preceito, uma orientação que está cristalizada na legislação
trabalhista e que pode certamente nos ajudar a compreender a
discussão de fundo em relação a esse projeto.

A legislação trabalhista estabelece restrições, as mais diversas, às
empresas que terceirizam serviços, para que sejam impedidas ou
tenham obstruções rígidas de terceirizar atividades-fim. As atividades-
meio são consentidas, e a legislação é clara nesse sentido.

Portanto, fazendo um paralelo com a nossa discussão, fica essa
dúvida novamente. Ressalto esse aspecto, abordado aliás por outros
Deputados, como Fábio Avelar - está nas entrelinhas da sua fala - e
Carlin - de forma mais contundente. Assim, a atividade-fim da Copasa
estaria mantida na subsidiária, gerando todas essas interrogações
quanto à necessidade objetiva, intrínseca de se promoverem
mudanças na linha que o projeto em discussão apresenta.

Agradecemos a atenção de todos. Quero me comportar utilizando
uma expressão dita aqui ontem no debate: a suspeição para o bem.
Quero acreditar que o governo do Estado está bem intencionado; que
o projeto de lei tem efetivamente o intuito de estender a essa região
os serviços de tratamento e distribuição de uma água de qualidade,
que já é marca da Copasa; e que a preocupação efetiva com a
constituição de uma tarifa que seja passível de ser honrada e paga
por aquelas comunidades também esteja em pauta. Portanto,
esperamos que o governo do Estado faça um gesto efetivo nessa
direção e retire a urgência do projeto, para que possamos aprofundar
na compreensão desses propósitos e convencer-nos - os que ainda
não estão - dessas intenções, saindo daqui com uma deliberação que
honre a responsabilidade de todos nós, Deputados e Deputadas da
Assembléia de Minas, e que esteja à altura de todos os que nos
confiaram este mandato e nos trouxeram até aqui. Muito obrigado.

*- Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
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O Deputado Padre João - Sr. Presidente, também quero socializar
com os nobres colegas Deputados e todos os telespectadores as
nossas angústias e esperanças. Angústias em relação a todo o
processo. Estamos discutindo o projeto desde o ano passado, e foi o
entendimento que levou esta Casa a realizar o ciclo de debates “As
Novas Diretrizes do Saneamento Básico”. Infelizmente, não pude
acompanhar os trabalhos hoje porque precisei estar junto às mulheres
da Via Campesina, que se encontravam em situação de conflito com a
Polícia Militar, lá na MBR. Mas ontem ficou bem clara para todos os
participantes do ciclo de debates a importância de aprofundarmos a
discussão sobre o assunto. Ou esta Casa considera as decisões e
opiniões que a maioria emitiu ou terá perdido tempo e recursos.

Houve custo aos cofres desta Casa, dispendioso tanto para a
Assembléia quanto para as entidades que dele participaram. Se nada
é acolhido, esta Casa se torna um cenário, um palco não de lutas e de
busca de entendimentos, fazendo as coisas sem surtir ação ou
reação, sem abertura para ouvir as conclusões. Aí, é um risco, pois
tanto os ciclos de debates quanto os fóruns e até a Casa vão
perdendo credibilidade. Quer dizer, como participaremos de um ciclo
de debates se não seremos ouvidos?! Não haverá desdobramento
concreto a partir do que falamos.

Ficou clara, no ciclo de debates, a necessidade de levar em
consideração o aprofundamento maior desse debate, que não está
claro mesmo quando discutimos a Lei Federal nº 11.445, de 5/1/2007,
que coloca princípios que não vêm no bojo dessa nova lei, como o da
transparência, aliás, fundamental, do controle social ou do próprio
modelo de gestão. Havendo cessão de pessoas da Copasa... A lei diz
que garantirá e resguardará todos os direitos. No dia-a-dia, conviverão
e trabalharão juntas no mesmo espaço, na mesma condição de
trabalho, pessoas provindas das subsidiárias.

Os representantes do governo estadual não conseguiram convencer
nada no ciclo de debates. Isso é preocupante. Todos os argumentos
que utilizam para justificar as subsidiárias são atribuições da Copasa,
que, em 34 anos, não as exerceu.

Para que os telespectadores tenham uma idéia, lerei um texto de
1973, 1974, quando a Copasa foi criada. O § 1º diz: “À Companhia de
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Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -, sociedade sob controle
acionário do Estado, constituída nos termos da Lei nº 2.842, de
5/7/1963, e assim denominada pela Lei nº 6.475, de 4/11/1974,
compete planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar
serviços públicos de saneamento básico, mediante contrato de
concessão ou convênio específico com os Municípios. Parágrafo único
- São consideradas atividades de saneamento básico, além do
abastecimento de água e da coleta e despejo final de esgotos e
efluentes sanitários, a coleta, a reciclagem, o tratamento e a
disposição final do lixo urbano, doméstico e industrial.”.

Os telespectadores que nos acompanham pela TV Assembléia
poderão verificar que, na sua conta de água, o valor do consumo
dobra como se houvesse 100% de tratamento de esgoto. Está aqui,
desde 1974, o que compete à Copasa.

Quanto à criação da subsidiária, quando trata da segunda
subsidiária, não é levado em conta o tratamento de esgoto: compete-
lhe planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços
públicos de abastecimento de água e esgotamentos sanitários em
localidades da região dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São
Mateus.

Então, estamos apresentando uma emenda. Desejo levar algo em
consideração. Desde o ano passado, o Deputado Laudelino Augusto
participou das audiências públicas e desse ciclo de debates, ontem e
hoje.

A emenda que apresentamos em relação à segunda subsidiária
determina que ela terá atribuição de planejar, projetar, executar,
ampliar, remodelar, explorar serviços públicos de abastecimento de
água e de coleta e tratamento e despejo final de esgoto e afluentes
sanitários. Então, está incluindo; nada de novo. Estamos resgatando o
fim para o qual a Copasa foi criada quando surgiu. Incluindo, então, o
tratamento e a disposição final do lixo urbano, doméstico e industrial,
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, em localidades da
região Norte dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus.

Se a intenção é boa, se querem de fato ajudar, ela tem de cumprir
também esse papel. Aí, sim, vamos acreditar. Está, de fato, ajudando,
e vai beneficiar. Deputado Fábio Avelar, aqui diz: “Não vamos jogar
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nenhum esgoto na bacia do São Francisco”. Com certeza, encontrará
apoio do governo federal nesse aspecto, por meio de recursos, pois já
existem recursos específicos para a revitalização do São Francisco, e
muitos desses Municípios, em vez de jogarem esgoto diretamente no
rio, encontrarão em parte recursos para o tratamento. É justamente a
emenda que estamos apresentando em relação à segunda
subsidiária. Isso para respeitar a seriedade das discussões do ciclo de
debates em que o Sindágua, o Senge-MG, a Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes - e representantes da área
acadêmica, sobretudo a UFMG, manifestaram contra o projeto. Que
seja retirado o regime de urgência e, assim, poderemos discutir
melhor, enquadrando outros pontos da Lei nº 11.445 e da de
5/1/2007. Lógico que ele chegou a esta Casa no ano passado, mas,
uma vez que essa lei já foi sancionada, poderemos levar em conta a
Lei nº 11.445, sobretudo no que tange à transparência, ao controle
social e ao modelo de gestão.  O  ideal seria - essa é a nossa
proposta - que o projeto de lei fosse retirado, que o governo
regulamentasse a Lei nº 11.720, de 1994, que ainda não foi ampliada,
e que elaborasse o Plano Estadual de Saneamento Básico. É
fundamental ter esse plano de saneamento básico, com conjunto, até
o tratamento final.

Estamos no clima da Campanha da Fraternidade, discutindo o meio
ambiente. Uma vez que obtemos a água limpa, que possamos
também devolvê-la limpa para os córregos, ribeirões e rios. Então, que
se cumpra o papel da Copasa. Foi para isso que ela nasceu. Faremos
isso quando tivermos esse plano e a regulamentação da lei somando-
se ao governo federal, a partir da Lei nº 11.445, de 5//2007, recém-
promulgada. Aliás, o PAC já prevê um investimento em torno de
R$40.000.000.000,00 nessa área. Vamos ter uma política pública de
fato, com o compromisso dos governos nas três instâncias, em âmbito
municipal, estadual e federal. É essa a integração. É assim que vamos
fazer políticas públicas. Em vez de ficarmos com a ideologia, cada um
tirando argumento ou forçando a barra para se ter uma argumentação
favorável ou contrária, vamos fazer política pública com compromisso.
Talvez até o Ministério Público tenha de participar, pois os três entes
são responsáveis, seja em âmbito municipal, estadual ou federal.
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Essa é a nossa proposta. Esperávamos discutir a fundo.
Esperamos que tenham sabedoria, discernimento, respeitando os

movimentos sociais que estiveram aqui ontem e hoje; a Oposição, que
vem colaborar, já que estamos levantando um ponto interessante; e
os Deputados da base do governo, que são favoráveis à retirada do
regime de urgência.

Conto com V. Exa., que está presidindo neste momento e é Líder do
Governo, e espero que tenha a sabedoria de conversar com a Casa
Civil, o Planejamento, o Secretário e, sobretudo, o Governador. Junto
com a sociedade, vamos discutir mais a fundo, pois, dessa forma, com
certeza estaremos beneficiando o Norte de Minas e os Vales do
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus.

Essas são as minhas palavras, embora tenha mais algum tempo
para discutir. Contamos aqui com a sabedoria de V. Exa. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.374/2006
EMENDA Nº 17

Dê-se ao art. 3º do Substitutivo nº 3 a seguinte redação:
“Art. 3º - Fica a Copasa-MG autorizada a criar empresa subsidiária

integral, com a atribuição de planejar, projetar, executar, ampliar,
remodelar e explorar serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, em localidades das regiões de planejamento
Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri, e de Bacia Hidrográfica do
Rio São Mateus.

§ 1º - A atuação da subsidiária a que se refere o “ caput” respeitará a
seguinte ordem de prioridade:

I - Municípios onde a Copasa-MG não atue;
II - Municípios onde a Copasa-MG não tenha implantado serviço de

esgotamento sanitário.
§ 2º - As tarifas praticadas pela subsidiárias prevista no “caput”

deste artigo serão diferenciadas e inferiores às praticadas pela
Copasa-MG.

§ 3º - A Copasa-MG somente poderá subconceder seus serviços
seus serviços para a subsidiária de que trata este artigo se houver lei
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autorizativa do Município concedente.”.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: Busca-se, na emenda ora apresentada, a supressão da

utilização do IDH como parâmetro para a definição da esfera de
atuação da subsidiária da Copasa a ser criada. Trata-se de um
indicador que não se mostra o mais adequado para a definição de
ações de saneamento, por ser construído a partir de indicadores
parciais referentes à renda, à educação e à expectativa de vida das
pessoas. Com a supressão, torna-se desnecessário o limite previsto
para a atuação em no máximo 250 Municípios do Estado.

EMENDA Nº 18
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - As Subsidiárias integrais criadas para a prestação de

serviços de saneamento básico buscarão implantar biodigestores em
comunidades com até 10.000 (dez mil) habitantes, podendo, para
isso, celebrar parcerias com órgãos estaduais e federais.”.

Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: A implantação da tecnologia dos biodigestores, além de

melhorar as condições do meio ambiente, pode ser uma fonte de
renda para o produtor por meio da geração de gás e,
conseqüentemente, de energia elétrica e calor.

Portanto, é de suma importância a instalação desse biodigestor, pois
dará utilidade ao próprio esgoto e gerará energia para pequenas
comunidades.

Conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação desta emenda.
EMENDA Nº 19

Acrescente-se ao art. 3º o seguinte § 4º:
“Art. 3º - (...)
§ 4º - A subsidiária integral criada para a prestação de serviços de

saneamento básico fará a manutenção de poços tubulares profundos
utilizados para o abastecimento público de água em comunidades
rurais ou prestará assistência técnica aos Municípios para a realização
desse serviço, conforme previsto em contrato celebrado com o
Município.”.
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Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Ana Maria Resende

EMENDA Nº 20
Dê-se ao § 2º do art. 3º do Substitutivo nº 3 a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
§ 2º - A subsidiária integral a que se refere o “caput” deste artigo

deverá praticar tarifas inferiores àquelas praticadas nas localidades
em que a Copasa-MG já atua.”.

Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Bancada do PMDB

EMENDA Nº 21
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
“Art. - A criação de subsidiária com atuação regional será precedida

de elaboração de Plano Regional de Saneamento Básico para a
região a que se refere, submetido ao Conselho Estadual de
Saneamento Básico.”.

Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 22
Dê-se a seguinte redação ao § 3º do art. 3º do Substitutivo nº 3:
“Art. 3º - (...)
§ 3º - A Copasa-MG somente poderá subconceder seus serviços

para a subsidiária de que trata este artigo se houver lei autorizativa do
Município concedente, precedida de audiência pública com as
comunidades envolvidas.”.

Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 23
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
“Art. - A proposta de criação das subsidiárias de que trata esta lei

será apreciada pelo Conselho Estadual de Saneamento Básico.”.
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 24
Acrescente-se, o seguinte artigo:
“Art. ... - O Conselho de Administração das subsidiárias de que trata
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esta lei terá a participação de representação dos trabalhadores
indicados pelas entidades sindicais representativas da categoria”.

Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 25
Dê-se a seguinte redação ao § 2º do art. 3º do Substitutivo nº 3 ao

Projeto de Lei nº 3.374/2006:
“Art. 3º - (...)
§ 2º - A tarifa na categoria residencial, prevista no “caput” deste

artigo; a ser cobrada pela subsidiária será diferenciada e inferior às
praticadas pela Copasa-MG, na seguinte proporção:

I - isenção até 6 m³/mês para consumidores com comprovada
incapacidade socio-econômica;

II - 1/3 da tarifa da Copasa para consumo até 30 m³/mês;
III - 2/3 da tarifa da Copasa para consumo entre 30 e 60 m³/mês;
Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 26
Acrescente-se o seguinte artigo:
“Art. ... - O processo de transição dos trabalhadores da Copasa-MG

para a subsidiária integral criada para a prestação de serviços de
saneamento básico deverá ter a participação do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e
em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais”.

Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 27
Acrescente-se o seguinte artigo:
“Art. ... - A subsidiária a ser criada para prestação de serviços de

saneamento básico será responsável pela implantação e gestão dos
serviços prestados em todas as localidades de sua área de atuação,
garantido o mesmo padrão de qualidade da Copasa-MG nos produtos
e serviços prestados”.

Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 28
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O inciso II do art. 3º do Projeto de Lei nº 3.374/2006 passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
II - A segunda terá a atribuição de planejar, projetar, executar,

ampliar, remodelar e explorar serviços públicos de abastecimento de
água e da coleta, tratamento e despejo final de esgotos e efluentes
sanitários, a coleta, a reciclagem, o tratamento e a disposição final do
lixo urbano, doméstico e industrial, drenagem e manejo das águas
pluviais urbanas, em localidades da região Norte e dos Vales do
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, onde a Copasa atue ou venha a
atuar”.

Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Padre João
Justificação: A emenda visa adequar o texto do projeto à lei que

criou a Copasa, o qual prevê também ser sua competência a coleta, a
reciclagem, o tratamento e a disposição final do lixo urbano,
doméstico e industrial, considerando-se que estas atribuições são de
extrema necessidade para a região Norte do Estado e para os Vales
do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus. Além disso, a emenda visa
incorporar as modificações trazidas pela recente Lei Federal nº
11.445, de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o
saneamento básico.

EMENDA Nº 29
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O inciso V do art. 3º da Lei nº 6.084, de 1973, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
V - exercer suas atividades direta ou indiretamente, por intermédio

de sociedades por ela constituídas ou de que venha a participar
majoritária ou minoritariamente, mediante deliberação do Conselho de
Administração;”.

Sala das Reuniões, 7 de março de 2007.
Domingos Sávio
O Sr. Presidente (Deputado Mauri Torres) - Não há outros oradores

inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário
que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma
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emenda do Deputado Fábio Avelar, que recebeu o n° 1 7, duas da
Deputada Ana Maria Resende, que receberam os n°s 18  e 19, uma da
Bancada do PMDB, que recebeu o n° 20, sete da Deput ada Elisa
Costa, que receberam os n°s 21 a 27, uma do Deputad o Padre João,
que recebeu o nº 28, e uma do Deputado Domingos Sávio, que
recebeu o nº 29. A Presidência designa relator das emendas o
Deputado Lafayette de Andrada e indaga se está em condições de
emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, em nome da
magnitude do projeto, prefiro fazer uso do prazo regimental para emitir
meu parecer.

Questões de Ordem
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, gostaria de tratar de

uma matéria que foi veiculada no “Estado de Minas”, em sua edição
de domingo último, dia 4 de março, a respeito dos gastos das
Câmaras de Vereadores do Estado de Minas Gerais. O jornal fez uma
matéria bastante ampla, um bom informativo, com detalhes de toda a
ordem. E, para minha satisfação e orgulho, constatei que o menor
gasto das Câmaras de Vereadores do Estado é de minha cidade
natal, Andradas, que gasta R$3,00 “per capita” por ano.

Isso me parece, Sr. Presidente, uma situação inusitada não só em
Minas, mas em todo o País. Gostaria, portanto, de levantar aqui essa
questão. É um orgulho para a cidade de Andradas. Enviei um
telegrama ao Presidente da Câmara, Vereador Paulo Diogo Rosa, e
naturalmente os cumprimentos extensivos a todos os Vereadores
desta legislatura e das anteriores, pois esse não é um fato
momentâneo. Enviei também meus cumprimentos à Prefeita, Margot
Navarro Pioli, e a toda a população. Se a Câmara da cidade gasta
apenas isso, é eficiente.

O Deputado Durval Ângelo freqüenta a cidade e sabe muito bem
disso. O Deputado Lafayette de Andrada, que emprestou o nome de
sua família para uma cidade tão importante do Sul de Minas, também
concorda comigo, pois conhece bem a cidade, assim como o
Deputado João Leite, que já jogou lá defendendo o Atlético, apesar de
não ter sido muito feliz na oportunidade.

Sr. Presidente, gostaria de expressar a V. Exa. e a esta Casa nossa
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satisfação e orgulho. Vemos a classe política tão desvalorizada e
incompreendida, às vezes, pela mídia e parte da população, mas
temos exemplos extremamente positivos como esses, que devem ser
ressaltados e valorizados.

Como andradense, venho aqui, Sr. Presidente, com muito orgulho,
dar essa informação à Casa e ao Estado de Minas Gerais. Muito
obrigado.

O Deputado João Leite - Deputado Carlos Mosconi, o Azulão de
Andradas e o Rio Branco merecem as nossas homenagens, assim
como a Câmara Municipal de Andradas.

Sr. Presidente, relatarei aqui a nossa ida, hoje à tarde, à
inauguração do Boulevard Arrudas. É o início da grande obra da Linha
Verde, inaugurada hoje pelo Governador Aécio Neves. Sua
Excelência salientou que há pelo menos 20 anos Belo Horizonte não
contava uma obra desse porte. O governo do Estado investe. Na
Linha Verde Boulevard Arrudas houve um investimento de
aproximadamente R$350.000.000,00. Hoje o Governador entregou a
primeira etapa da obra, do Parque Municipal até próximo à entrada
dos túneis do complexo da Lagoinha. Também entregou à população
de Belo Horizonte e da região metropolitana o viaduto sobre a Rua
Jacuí, no sentido bairro-Centro, e na próxima semana será entregue o
viaduto no sentido Centro-bairro.

Estivemos presentes à inauguração, Sr. Presidente e Líder do
Governo Deputado Mauri Torres. É a base do governo presente em
uma ocasião tão importante para o povo de Belo Horizonte, que
aguarda ansiosamente obras viárias e que há tantos anos não recebia
obra desse porte. Há uma situação séria em Belo Horizonte. Como as
obras são importantes, o Governador anunciou mais uma: estender o
Boulevard Arrudas até o Cardiominas, o que facilitará em muito a
demanda da população aos serviços da área hospitalar, não só para a
população de Belo Horizonte, mas a de toda a região metropolitana.
Temos que estender o serviço de Belo Horizonte não apenas para a
Capital, mas para toda a região metropolitana. Lamentavelmente, por
anos e anos isso não foi pensado. Pensava-se somente em Belo
Horizonte, esquecendo-se que Belo Horizonte não é apenas os limites
dessas grandes cidades. Toda a região metropolitana deve ser
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lembrada.
A obra se estenderá até o Aeroporto de Confins, que se transforma

em um aeroporto importante, um “hub”. Como os grandes aeroportos
do mundo, essa é a nossa expectativa, de uma transformação
completa da região Norte de Belo Horizonte.

Gostaria de comemorar, Deputado Mauri Torres, esse momento tão
feliz para esta cidade que tanto amamos. O governo do Estado
entregou uma grande obra e continua com as obras dos viadutos e da
Linha Verde. A nossa cidade experimenta um alívio para o setor
Norte, livra-se do sufoco que vivemos pela ausência total de obras
públicas, obras viárias na cidade. O governo do Estado chegou e fez
com competência. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - Tendo em vista que o projeto se encontra na faixa

constitucional, sobrestando as demais matérias constantes na pauta,
a Presidência 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.

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

22/2/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Eros Biondini e Zezé Perrella , membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Vanderlei Miranda (2), em que solicita
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seja realizada audiência pública desta Comissão para debater a
consulta pública feita pela Prefeitura Municipal que visa à
regulamentação da abertura ou fechamento do comércio em Belo
Horizonte aos domingos e feriados, e em que solicita seja convidada a
Sra. Érica Campos Drumond, Secretária de Estado de Turismo, para
participar de audiência pública para debater as políticas públicas de
desenvolvimento do turismo no Estado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de março de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Bráulio Braz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 10/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 4/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar a denominação de Escola Estadual Helena Vieira Gonçalves à
escola estadual localizada no Município de Raposos.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 10/2007 tem como objetivo dar a denominação

de Escola Estadual Helena Vieira Gonçalves à escola estadual
localizada na Rua Herval Silva, 1.300, no Bairro Matadouro, no
Município de Raposos.

De acordo com a Constituição da República, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas
no art. 22, e as reservadas ao Município, por sua vez, estão previstas
no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre
assuntos de interesse local e suplementar as legislações federal e
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estadual. Ao Estado aplica-se o disposto no § 1° do  art. 25, que lhe
faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo
da União nem do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
atribui ao Legislativo a competência de dispor sobre a matéria e exige
que o homenageado seja falecido, que exista correlação entre a
utilização do imóvel e a área em que ele se tenha destacado e que
não haja outro bem público com a mesma denominação no Município.
A proposição em tela atende a essas exigências. Ademais, a Carta
mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa reservada aos
Poderes Legislativo e Judiciário, ao Tribunal de Contas nem ao
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 10/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 12/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da
Mensagem nº 6/2007, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo alterar a denominação da Escola Estadual Professor Arlindo
Pereira - Centro de Educação Politécnica, de ensinos fundamental e
médio, localizada no Município de Poços de Caldas, para Escola
Estadual Professor Arlindo Pereira.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 12/2007 tem como finalidade denominar como

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

Importante ressaltar, inicialmente, que a denominação que se
pretende alterar foi dada por meio do Decreto nº 35.913, de 1994,
anterior à vigência da Lei nº 13.408, de 1999, que estabelece as
condições para se dar nome aos próprios do Estado, fixando, para
tanto, a exigência de norma legal.

Passamos, agora, à análise jurídica do projeto.
No que tange à competência normativa, as matérias que só podem

ser reguladas pela União estão listadas no art. 22 da Constituição da
República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão
previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas
sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e
a estadual, para atender às suas peculiaridades. Quanto ao Estado, a
regra básica está consagrada no § 1º do art. 25. É a chamada
competência residual, que lhe faculta tratar das matérias que não se
enquadram no campo privativo da União nem do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece as
condições para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas
normas, é competência do Legislativo dispor sobre a matéria e a
escolha deve recair em nome de pessoa falecida que se tenha
destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à
coletividade, observando-se, ainda, a correlação entre a destinação do
estabelecimento, da instituição ou do próprio público que se pretende
denominar e a área em que se tenha destacado o homenageado.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
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Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas nem do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Assim, estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente,
inexiste óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 12/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 13/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 7/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dar denominação à escola estadual localizada no Município de
Santana do Manhuaçu.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007 e, a
seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1º do Projeto de Lei nº 13/2007, a escola

estadual localizada na Praça da Matriz, nº 45, no Município de
Santana do Manhuaçu, passa a denominar-se Escola Estadual Célia
Pereira Mendes.

No que concerne à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
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atender às suas peculiaridades.
No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar

sua competência está consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei
Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que,
além de atribuir ao Legislativo mineiro a competência de dispor sobre
a matéria, estabelece normas para tal, das quais se destaca a
exigência de que o homenageado seja falecido, haja correlação entre
a destinação do próprio público e a área em que ele se tenha
destacado, se pessoa de projeção em âmbito local, e a inexistência de
outro bem com a mesma denominação no Município. Todas as
exigências encontram-se atendidas.

Além disso, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Tribunal
de Contas ou ao Ministério Público, sendo adequada a apresentação
do projeto pelo Chefe do Poder Executivo, ao qual cabe a organização
da administração pública.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 13/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Delvito Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 25/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Creche Anália Franco - CAF-,
com sede no Município de Betim.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de

um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus cargos.

Além disso, o art. 28 de seu estatuto determina que as atividades
dos Diretores e Conselheiros, bem como as dos associados, serão
inteiramente gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer
lucro, gratificação, bonificação ou vantagem, e o art. 32 dispõe que, no
caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
instituição congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 25/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe
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 Penitenciária e
Agente de Segurança Socioeducativo.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 8/2/2007, o projeto foi
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos
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jurídicos, constitucionais e legais pertinentes, fundamentado nos
termos seguintes.

Fundamentação
A proposição tem por escopo conceder gratificação de

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

Para tanto, propõe acrescentar dispositivo à Lei nº 15.962, de
30/12/2005, que dispõe sobre a concessão de reajuste nos
vencimentos básicos das categorias que menciona, estabelece as
tabelas de vencimento básico dos policiais civis e militares, altera as
Leis nºs 11.830, de 6/7/95, que cria o Fundo Estadual de Habitação, e
14.695, de 30/7/2003, que cria a carreira de Agente de Segurança
Penitenciário, e dá outras providências.

Nos termos do dispositivo que se propõe inserir, fica concedida às
categorias supramencionadas, a partir de 1º/5/2007, gratificação de
periculosidade no valor correspondente a 25% sobre os vencimentos
básicos e as remunerações de que trata o art. 1º da mencionada lei.

Primeiramente, a proposição trata de militares e servidores
pertencentes aos quadros da estrutura do Poder Executivo, visto que
menciona a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar, a Polícia
Civil e os Agentes de Segurança Penitenciário e de Segurança
Socioeducativo do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de
Defesa Social.

Além disso, a fixação de remuneração, na qual se inclui a concessão
de gratificações, de adicionais e de demais vantagens pecuniárias, é
matéria de lei por força do disposto no art. 61, inciso VIII, da
Constituição do Estado, que atribui à Assembléia Legislativa a
competência para dispor, com a sanção do Governador, sobre a
criação, transformação e extinção de cargo, emprego e função
públicos na administração direta, autárquica e fundacional, e a fixação
de remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Há que lembrar que a deflagração do processo legislativo no âmbito
estadual impõe a observância das regras do processo legislativo
federal, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada,
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por serem normas de observância obrigatória pelos Estados
membros, em respeito ao princípio da harmonia e da independência
dos Poderes contido no art. 2º da Lei Maior.

Ressalte-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
com vistas à observância compulsória pelos Estados-membros das
regras básicas do processo legislativo federal, como, por exemplo,
daquelas que dizem respeito à iniciativa reservada e com os limites do
poder de emenda parlamentar (ADIN 1060, relator: Ministro Carlos
Velloso, julgada em 1º/8/1994).

Nesse passo, cumpre observar o art. 61, § 1º, da Constituição
Federal, que estabelece as leis que são de iniciativa privativa do
Presidente da República, destacando-se o item II, alínea “a”, que se
refere às leis que disponham sobre a criação de cargos, funções ou
empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração.

Ressalte-se, novamente, entendimento pacífico do Supremo
Tribunal Federal, nos termos seguintes:

“O modelo estruturador do processo legislativo, tal como delineado
em seus aspectos fundamentais pela Carta da República, impõe-se,
enquanto padrão normativo de compulsório entendimento, à
observância incondicional dos Estados membros. Precedentes. - O
desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, que resulte
da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício
jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica
hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo
irremissível, a própria integridade do ato legislativo eventualmente
editado. Nem mesmo a ulterior aquiescência do Chefe do Poder
Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja
a prerrogativa usurpada, tem o condão de sanar defeito jurídico
radical. Insubsistência da súmula nº 5/STF, motivada pela
superveniente promulgação da Constituição Federal de 1998.”. (STF.
MC AD 1.381-AL, relator Ministro Celso de Mello, julgada em
7/12/1995, publicada em 6/6/2003.)

Por sua vez, a Carta mineira, por meio do art. 66, inciso III, alínea
“b”, determina que são matérias de iniciativa privativa do Governador
do Estado, além de outras previstas na Constituição, a criação de
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cargo e função públicos da administração direta, autárquica e
fundacional e a fixação da respectiva remuneração, observados os
parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ora, uma vez que a proposição trata de matéria relativa à fixação da
remuneração de cargos públicos dos órgãos da administração direta
do Poder Executivo, o projeto em análise contradiz o dispositivo
constitucional pertinente, que confere competência privativa ao
Governador do Estado para a iniciativa do processo legislativo.

Finalmente, julgamos oportuno, ainda, ressaltar o art. 27, § 1º, da
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 49, de 8/2/2006, o qual determina que a concessão
de vantagem ou o aumento de remuneração, a criação de cargo,
emprego e função ou a alteração de estrutura de carreira bem como a
admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, por órgão ou
entidade da administração direta ou indireta ficam condicionados à
prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e à
autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia
mista.

Nesse aspecto a proposição também não atende aos pressupostos
constitucionais.

Conclusão
Somos, portanto, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues (voto contrário) - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio -
Gilberto Abramo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 4/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 4/2007

dispõe sobre a oferta de cursos preparatórios dos estudantes do
último ano do ensino médio da rede pública estadual para os
processos seletivos de ingresso no ensino superior.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/2/2007, a proposição é
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 303/2003.

O projeto foi distribuído a esta Comissão e às Comissões de
Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão examinar a matéria, no
que tange aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
O art. 1º projeto em análise cria curso preparatório para o ingresso

nas instituições de ensino superior, a ser ministrado aos alunos do
último ano do ensino médio da rede pública estadual. Estabelece,
ainda, que a oferta desses cursos especiais pelo Estado está
condicionada à disponibilidade dos recursos físicos, humanos e
materiais necessários à sua implantação.

O art. 2º prevê a implementação de projetos piloto para atendimento
prioritário das escolas situadas em áreas de vulnerabilidade social, a
qual poderá ocorrer mediante a celebração de convênios e parcerias
do Estado com entidades públicas e privadas e a mobilização de
agentes voluntários, preservada a autonomia dos colegiados
escolares no tocante à seleção do pessoal voluntário.

O art. 3º dispõe que o ingresso nesses cursos especiais fica restrito
aos alunos considerados freqüentes.

Por fim, temos a cláusula regulamentadora no art. 4º do projeto.
Inicialmente, cumpre esclarecer que tramitou nesta Casa o Projeto

de Lei nº 2.202/2002 versando sobre o oferecimento, pelo Estado, de
curso preparatório para o ingresso no ensino superior. Naquela
oportunidade, o projeto foi baixado em diligência à Secretaria de
Estado de Educação, que se manifestou contrária à iniciativa,
considerando inexeqüível, no âmbito do sistema estadual de ensino, a
implementação das medidas contidas no projeto de lei. Embora esta
Comissão tenha, então, perdido o prazo para emitir o seu parecer
técnico-jurídico, a Consultoria desta Casa elaborou minuta de parecer
concluindo pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade da matéria.

No que concerne ao projeto em análise, a Constituição da República
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estabelece, no inciso XXIV do art. 22, a competência privativa da
União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.
Concomitantemente, o inciso IX do art. 24 Carta Magna estabelece
que a legislação sobre matérias referentes à educação e ao ensino é
de competência concorrente, o que implica dizer, com fulcro nos §§ 1º
ao 3º do mesmo artigo, que cabe à União estabelecer as normas
gerais sobre a matéria e aos Estados suplementar a legislação federal
para atender suas peculiaridades. Inferimos, da leitura dos
dispositivos destacados, que o Estado poderá legislar de forma a
atender melhor às demandas da comunidade no tocante ao ensino,
desde que não extrapole a área de competência prioritária que lhe foi
atribuída constitucionalmente e que se encontra adstrita ao ensino
médio, haja vista o disposto no § 3º do art. 211 da mesma
Constituição. Criar uma modalidade de ensino, isto é, cursos especiais
de preparação para o vestibular, conforme propõe o legislador
estadual, vai além das diretrizes e bases fixadas pela Lei Federal nº
9.394, de 1996, norma geral da União que disciplina a matéria, além
de extravasar os limites da competência suplementar do Estado para
legislar sobre educação e ensino.

Ademais, o legislador propõe que o curso previsto no projeto seja
oferecido tão-somente para o alunos do último ano do ensino médio
das escolas públicas estaduais. Ora, não se trata então de uma
discriminação negativa, já que exclui os demais estudantes mineiros?
Afinal, a educação é “direito de todos e dever do Estado e da família”
como determina, no seu início, o “caput” do art. 205 da Constituição
da República.

Nesse ponto, cumpre perquerir se o Estado de Minas Gerais tem
atendido satisfatoriamente a demanda da comunidade no que tange
ao ensino médio, prioridade constitucional do Estado federado na área
da educação. Da mesma forma cabe indagar também se, no âmbito
do ensino médio, o número de vagas, escolas e professores tem sido
suficiente para atender a essa demanda. Por último, questiona-se se
tem havido disponibilidade dos recursos financeiros necessários para
permitir a nomeação e a contratação de um número suficiente de
professores, bem como o aperfeiçoamento dessa mão-de-obra
especial, de tal forma que seja possível o oferecimento de um ensino
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médio de boa qualidade.
Diante desses questionamentos, que projetam uma perspectiva

negativa para o quadro da educação como um todo, especialmente no
que respeita ao ensino médio, no âmbito estadual, fica patente a falta
de razoabilidade da proposição em análise. Esse desacato ao
princípio constitucional da razoabilidade, previsto no “caput” do art. 13
da Constituição mineira, é mais um óbice jurídico à aprovação do
projeto em tela.

Outras observações, de natureza legal, merecem ser mencionadas.
A norma geral da União sobre a matéria, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional - Lei nº 9.394, de 1996 -, prevê
claramente, no seu art. 35, que o ensino médio é uma etapa da
educação básica, com duração mínima de três anos, e tem como
finalidade, entre outras, a consolidação e o aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, visando ao
prosseguimento dos estudos. Com relação à autonomia pedagógica
dos estabelecimentos de ensino, o art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional é cristalino, ao determinar que, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino, eles terão a
incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica,
administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros,
assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas
estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada
docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor
rendimento, articular-se com as famílias e a comunidade, criando
processos de interação da sociedade com a escola e informar os pais
e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem
como sobre a execução de sua proposta pedagógica.

Portanto, se assim dispõe a lei federal, vemos que o projeto em
análise se apresenta contrário a essa norma geral, por interferir na
autonomia pedagógica garantida às escolas e por criar um curso com
o mesmo objetivo previsto para o ensino médio.

Matéria recentemente veiculada na página do Ministério da
Educação na internet informa sobre um estudo em desenvolvimento
por esse órgão visando à criação de um quarto ano opcional no
ensino médio, com o objetivo de preparar os alunos para a
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universidade ou para o mercado de trabalho, por meio de matérias
específicas, técnicas e profissionalizantes. Ressalte-se que se trata de
um estudo divulgado pelo órgão superior na hierarquia referente à
coordenação da política nacional de educação. Nesse sentido,
considere-se o teor do art. 8º, que se insere no Título IV - Da
Organização da Educação Nacional - da citada Lei Federal nº 9.394,
de 1996, e que assim dispõe:

“Título IV - Da Organização da Educação Nacional
Art. 8º - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de
ensino.

§ 1º - Caberá à União a coordenação da política nacional de
educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo
função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais
instâncias educacionais.

§ 2º - Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos
termos desta Lei”.

Conjugando-se o art. 8º com o teor do art. 12, já destacado neste
parecer, pode-se avaliar o amplo grau de autonomia conferido aos
estabelecimentos de ensino pela norma geral.

Desse modo, qualquer iniciativa no sentido de inovar, criando um
curso voltado para a preparação dos estudantes para o vestibular, ou
no sentido de prolongar a duração do ensino médio de forma a moldá-
lo a essa finalidade, o que não é objetivo da proposição em comento,
implica desacatar a lei federal que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional e assegura a autonomia pedagógica dos
estabelecimentos de ensino, conforme demonstramos.

No que se refere ao art. 2º do projeto, embora o legislador não
mencione expressamente a celebração de convênios e de parcerias
do Estado com entidades públicas e privadas, essas são as formas
mais comuns de o poder público estadual articular-se com tais
instituições. Nesse aspecto, ressaltamos que já é competência
privativa do Governador do Estado firmar convênios e outros tipos de
ajustes com instituições particulares e públicas, para o fim de executar
políticas e programas de governo. É o que estabelece o inciso XVI do
art. 90 da Constituição mineira. Dessa forma, o referido dispositivo se
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mostra inócuo.
Em face dos argumentos expendidos, que demonstram estar o

projeto sob análise em desacordo com os princípios constitucionais e
com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, apresentamos
a seguinte conclusão.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 4/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 8/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o 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 proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/2/2007 e
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Política Agropecuária
e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

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

Fundamentação
Originário do Projeto de Lei nº 2.626/2005, o projeto em epígrafe

objetiva instituir política de incentivo à produção e ao consumo de
mandioca e seus derivados. O art. 2º trata das obrigações do Estado,
como a identificação e a delimitação de áreas adequadas à produção
e o registro e a fiscalização de unidades de produção agrícolas,
agroindustriais e industriais. Já o art. 3º cuida da garantia de
participação de representantes dos diversos setores econômicos e
sociais na implementação da política. Registre-se, por oportuno, que o
autor do Projeto de Lei nº 8/2007 seguiu a orientação desta Comissão,
manifestada no parecer do Projeto de Lei nº 2.626/2005, de retirar o
dispositivo que autorizava o Executivo a conceder crédito presumido
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de ICMS, em virtude de vício de inconstitucionalidade.
Em outras oportunidades, sob o argumento de que a iniciativa

legislativa de se estabelecerem normas genéricas voltadas para o
desenvolvimento da economia encontra amparo no art. 65, “caput”, da
Constituição do Estado, esta Comissão concluiu pela possibilidade
jurídica material e formal dos Projetos de Lei nºs 1.025/2000,
179/2003, 1.667/2004 e 1.925/2004. Em outras palavras, a
deflagração do processo legislativo para a instituição de política
pública, por meio de normas abstratas, como instrumento norteador e
principiológico da ação estatal, é atribuição compartilhada,
constitucionalmente, pelos Poderes Legislativo e Executivo e pelos
cidadãos.

Por fim, observamos a consonância da proposição com o disposto
no art. 247 da Constituição Estadual e com a Lei nº 11.405, de
28/11/94, que tratam da Política Estadual de Desenvolvimento
Agrícola.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 8/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 26/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nº 26/2007
torna obrigatória, antes das sessões de cinema, a exibição de filme
publicitário informando as conseqüências do uso de drogas.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 9/2/2007, a proposição foi
distribuída preliminarmente a esta Comissão para receber parecer
quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do disposto no art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame visa tornar obrigatória a exibição, antes das

sessões de cinema, de filme educativo informando as conseqüências
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do uso de drogas.
Verifica-se que o projeto em exame objetiva promover a

conscientização das pessoas acerca dos malefícios causados pelo
uso de drogas mediante a transmissão de mensagens educativas nas
salas de cinema. Nesse sentido, é claro o propósito de proteção à
saúde, a partir de uma atividade de natureza cultural.

Nos termos do art. 24 da Constituição da República, o Estado tem
competência para legislar concorrentemente sobre educação, cultura,
proteção e defesa da saúde.

Verifica-se que o cinema tem inegável caráter cultural. Além disso, a
veiculação de mensagens publicitárias de combate às drogas constitui
iniciativa voltada inequivocamente para a proteção da saúde.

O art. 222, § 2º, da Constituição do Estado determina que a
prevenção da dependência de drogas e afins é dever do Estado, que
prestará atendimento especializado à criança e ao adolescente
dependentes, desenvolvendo ações que auxiliem sua integração na
comunidade, na forma da lei. Esse dispositivo ensejou a edição não
apenas da Lei nº 11.544, de 25/7/94, que contém disposições
normativas que densificam tal comando constitucional, como também
da Lei nº 13.080, de 30/12/98, que dispõe sobre a promoção de
campanha de combate às drogas.

Faz-se necessário observar, entretanto, que, na forma apresentada,
o projeto obriga a divulgação do filme educativo em todas as salas de
cinema do Estado, privadas ou públicas. A norma que estende a
obrigação para os cinemas pertencentes à iniciativa privada vai de
encontro ao princípio constitucional da livre iniciativa, consagrado no
art. 170 da Constituição da República, por tratar-se de uma ingerência
do poder público nessa seara. Afinal, o Estado estaria impondo ao
particular a obrigação de exibir um filme educativo, com todos os
custos decorrentes da aplicação da medida, sem indicar nenhum tipo
de compensação financeira. Por isso, entendemos que a exibição do
filme de que se cogita deve ser facultativa nas salas de cinema
pertencentes à iniciativa privada.

É mister, ainda, prever expressamente que a produção e a
distribuição do referido filme caberá ao próprio Estado. Assim,
entendemos ser necessária a apresentação de substitutivo ao projeto
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de lei em tela.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade do Projeto de Lei nº 26/2007 na forma do Substitutivo nº
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta dispositivo à Lei nº 11.544, de 25 de julho de 1994, que

regulamenta o § 3º do art. 222 da Constituição do Estado, dispondo
sobre a exibição de filme educativo sobre as conseqüências do uso de
drogas nos cinemas do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 11.544, de 25 de julho de 1994, fica acrescida do

seguinte art. 1º-A:
“Art. 1º - A - O Estado produzirá filme educativo sobre as

conseqüências do uso de drogas para divulgação nas salas de cinema
antes da apresentação da sessão.

§ 1º - A exibição do filme a que se refere o ‘caput’ será obrigatória
nas salas de cinema pertencentes à administração direta ou indireta
do Estado e facultativa nas demais.

§ 2º - O filme a que se refere o ‘caput’ será distribuído pelo Estado
às instituições gestoras de salas de cinema.”.

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 32/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o Projeto de Lei nº 32/2007
dispõe sobre o Núcleo  Estadual  de Engenharia e Arquitetura
Públicas - Neap-MG.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/2/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Assuntos Municipais e
Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para
receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.
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Cabe-nos, agora, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 32/2007 tem o escopo de autorizar o Executivo a

instituir o Núcleo Estadual de Engenharia e Arquitetura Públicas –
Neap-MG -, com a função de articulação dos órgãos públicos
estaduais vinculados ao 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
relacionados com a moradia popular para a formulação da política
estadual de engenharia e arquitetura públicas.

O art. 2º do projeto estabelece os objetivos do Neap, entre os quais
se destacam a ampla participação de entidades acadêmicas na
implementação de políticas públicas de habitação, de preservação do
patrimônio histórico e de planejamento urbano das cidades mineiras e
a integração dos órgãos públicos estaduais diretamente envolvidos no
planejamento, na regulação e na gestão da infra-estrutura urbana.

Nos termos do art. 3º da proposição, o Neap, no que tange à
formulação e implementação de suas ações, terá como prioridade o
fortalecimento do papel dos Municípios na identificação de demandas
locais de serviços de engenharia e arquitetura públicas e a articulação
para a execução de programas voltados para as seguintes áreas de
atuação: preservação do patrimônio histórico, expansão da habitação
de interesse social e planejamento urbano.

O art. 4º, por sua vez, prevê a vinculação do citado órgão à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,
além de especificar as entidades responsáveis pela coordenação de
cada programa. Os demais dispositivos estabelecem a composição do
Neap (representantes do setor público federal e estadual,
representantes de entidades de classe, etc.), seus meios de atuação e
a competência da Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana para a execução dos programas de trabalho.

Após a enunciação sucinta do conteúdo do projeto, pode-se verificar
que seu objetivo primordial reside no estabelecimento de uma política
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estadual de engenharia e arquitetura pública, mediante a definição de
diretrizes e parâmetros que deverão nortear as ações do Executivo
nessa seara. Ocorre, porém, que, além de instituir tal política, o
projeto contém vários equívocos jurídicos, que extrapolam as
atribuições do Legislativo e afrontam o ordenamento constitucional em
vigor, conforme veremos a seguir.

O primeiro equívoco consiste em autorizar o Executivo a instituir
órgão na sua estrutura administrativa. Ora, nenhum dos Poderes do
Estado necessita de autorização legislativa para a criação de órgãos
públicos, pois a matéria é da alçada exclusiva de cada Poder, o qual
poderá, a qualquer tempo, instituir os órgãos que reputar convenientes
para a execução de determinadas atividades. Além disso, a
mencionada autorização não obriga nem vincula o Executivo, pois
este dispõe de ampla liberdade para criar ou extinguir órgãos que lhe
são subordinados ou vinculados. A manifestação prévia da
Assembléia Legislativa sobre alguns atos dos demais Poderes do
Estado somente é admissível nos casos expressamente previstos na
Constituição.

O segundo equívoco consta no art. 4º do projeto, o qual estabelece
a vinculação do Neap à Secretaria de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana e enumera as entidades encarregadas da
coordenação de cada programa. Como se sabe, as Secretarias de
Estado são órgãos da administração direta do Executivo e
subordinadas diretamente ao Governador do Estado, que é o chefe da
administração pública. Conseqüentemente, suas atribuições devem
constar de leis de iniciativa privativa do Governador, as quais podem
ser pormenorizadas por meio de decretos e regulamentos. Da mesma
forma, projetos de iniciativa parlamentar não podem determinar as
entidades do Executivo que ficarão encarregadas de gerir, coordenar
ou efetivar programas ou ações que se enquadram no seu campo de
atribuições, pois tal comando revela ingerência indevida do Legislativo
em seara alheia, o que contraria o secular princípio da separação de
Poderes. Nesse particular, a proposição versa sobre organização e
estruturação do Executivo, assunto reservado constitucionalmente ao
Governador do Estado, nos termos do art. 66, III, “e” e “f”, da Carta
mineira. Não é demais ressaltar que as regras de iniciativa privativa
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constituem projeção específica do princípio da separação de Poderes,
conforme tem decidido reiteradamente o Supremo Tribunal Federal.

O terceiro equívoco reside no art. 5º da proposição, que cuida da
composição do Neap e indica os representantes do setor público e do
setor privado que o integrarão. Ora, se se trata de órgão do Executivo,
cabe ao Governador do Estado a prerrogativa de indicar seus
integrantes. Ainda aqui, o assunto diz respeito à organização do Poder
administrador e invade a esfera de competência privativa da citada
autoridade política para escolher os membros do órgão. Seria um
contra-senso a instituição de um órgão colegiado no âmbito do
Executivo por ato de iniciativa do Parlamento e, ao mesmo tempo,
retirar do Governador do Estado a faculdade, que lhe é própria, de
indicar seus componentes.

O quarto equívoco do projeto consta no art. 8º, que submete ao
Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana a
aprovação dos projetos e ações do Neap, além de atribuir
competência à mencionada Secretaria de Estado para a execução dos
programas de trabalho. Mais uma vez está-se diante de dispositivo
que afronta o clássico postulado da separação de Poderes, por
estabelecer competência para órgãos do Executivo e tolher a
discricionariedade do Governador do Estado para disciplinar a
matéria.

O Poder Legislativo, na qualidade de órgão de representação
popular, tem a prerrogativa de fixar regras gerais de políticas públicas
e estabelecer diretrizes que vinculam as ações do Executivo, seja
para a prestação de serviços públicos, seja para a execução de
programas ou campanhas educativas de interesse social, embora não
tenha a iniciativa de organizar e estruturar órgãos e entidades daquele
Poder. Deve-se, portanto, deixar claro que a atividade habitual do
Parlamento é a produção de normas impessoais e abstratas a serem
observadas pelos demais Poderes do Estado. Nesse particular, é lícita
a membro desta Casa a deflagração do processo legislativo que tenha
por finalidade fixar parâmetros ou diretrizes que vinculam o Executivo
no desempenho de suas atividades. Isso porque o Parlamento detém
a primazia da função normativa, embora esta não lhe seja exclusiva.
Nessa linha de raciocínio, também é lícita a membro desta Casa a
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deflagração do processo legislativo para a adoção de uma política
estadual de engenharia e arquitetura pública, contanto que não invada
a esfera de competência discricionária do Governador do Estado para
definir atribuições para órgãos e entidades do Executivo.

No intuito de corrigir os vícios formais de inconstitucionalidade que
maculam o projeto sob comento, somos conduzidos a apresentar, na
conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 32/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Estabelece a Política Estadual de Engenharia e Arquitetura Pública -

Peap - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Engenharia e

Arquitetura Pública - Peap - , visando à articulação dos órgãos
públicos que atuam 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 à moradia
popular.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a expressão Política
Estadual de Engenharia e Arquitetura Pública, Política Estadual e a
sigla Peap se equivalem.

Art. 2º - São objetivos da Peap:
I - prestar assistência técnica aos Municípios para a elaboração de

plano diretor;
II - prestar assistência técnica, para a elaboração de projeto e

construção de edificação, à parcela da população que dela necessite,
oferecendo assessoria técnica gratuita a pessoa comprovadamente
carente de recursos financeiros;

III - ampliar e efetivar a participação de entidades acadêmicas e de
classes profissionais de engenheiros e arquitetos urbanistas na
formulação e implementação de políticas públicas de habitação, de
preservação do patrimônio histórico e de planejamento urbano das
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cidades mineiras;
IV - promover a integração e a otimização dos esforços dos órgãos e

entidades públicos estaduais diretamente relacionados ao
planejamento, à regulação e à gestão da infra-estrutura urbana;

V - promover cursos de capacitação técnica, divulgando métodos e
processos de construção civil que visem à economia e à qualidade
das construções e à preservação ambiental;

VI - adotar medidas que previnam a ocupação de áreas de risco e
de interesse comunitário ou de proteção ambiental.

Art. 3º - Para a implementação da política estadual de que trata esta
lei, o Executivo dará prioridade ao fortalecimento dos Municípios
mediante a identificação das demandas locais de serviços de
engenharia e arquitetura pública e à articulação entre os órgãos
competentes para a efetivação de ações voltadas para a preservação
do patrimônio histórico, a expansão da habitação de interesse social e
o planejamento urbano.

Art. 4º - Cabe ao Executivo a indicação dos órgãos e das entidades
responsáveis pela execução da Política Estadual instituída por esta
lei.

Art. 5º - É facultado ao Executivo celebrar contratos, convênios e
instrumentos congêneres com entidades públicas ou privadas para a
implementação da Peap.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 34/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o Projeto de Lei nº 34/2007
“dispõe sobre a correção de parcelas remuneratórias devidas aos
servidores públicos do Estado de Minas Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 10/2/2007, o projeto foi
encaminhado a esta Comissão para receber parecer preliminar quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
consoante dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
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Interno.
Fundamentação

O projeto de lei em tela dispõe que os créditos devidos aos
servidores e aos 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.

Projeto de lei idêntico, de mesma autoria, tramitou na legislatura
passada, mas foi arquivado ao final da legislatura, em razão do
disposto no art. 180 do Regimento Interno.

Trata-se de medida legislativa que visa a equacionar uma situação
que tem ocorrido de modo sistemático, qual seja o atraso no
processamento da remuneração e da pensão de servidores e
pensionistas, com óbvio prejuízo material para esses. Com efeito, as
falhas na administração pública que acarretam tais atrasos provocam,
além dos inconvenientes naturais da mora estatal, perda do poder de
compra das parcelas atrasadas, perda tanto mais expressiva quanto
maior for o atraso.

É importante ressaltar que a proposição em exame não amplia
nenhum direito preexistente, não majora salário ou pensão, mas
cuida, tão-somente, de assegurar a recomposição do poder de
compra de parcelas pecuniárias relativas a remuneração ou pensão,
de modo a preservar o seu valor real. Afinal, trata-se de mera
atualização monetária, e não de cominação de sanção pelo
descumprimento de obrigação.

Quanto à competência para legislar sobre a matéria, cumpre invocar
a competência residual contida no parágrafo único do art. 25 da
Constituição da República, segundo o qual o Estado está habilitado a
legislar sobre matéria que não se encontra expressamente prevista
como sendo de competência privativa da União.

Outrossim, cumpre dizer que não há, no caso, regra instituidora de
reserva de iniciativa a excluir a possibilidade de este parlamento
deflagrar o devido processo legislativo, uma vez que a matéria ora
tratada é de conteúdo financeiro, não adentrando as questões
pertinentes ao regime jurídico do servidor.
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Faz-se necessário, entretanto, aprimorar o projeto, de modo a
esclarecer alguns pontos que podem ensejar dúvidas. É mister
esclarecer que o atraso processual é o administrativo, e não judicial, já
que é defeso ao Estado membro legislar sobre o processo civil
judicial. Por isso, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao projeto de lei
em tela.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 34/2007 na forma do Substitutivo nº
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a correção de parcelas remuneratórias devidas aos

servidores públicos do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os créditos devidos aos servidores e pensionistas, oriundos

de parcela remuneratória não paga por atraso de responsabilidade do
Estado no procedimento administrativo, 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 a
natureza do ato que originou o direito ao crédito.

Parágrafo único - O disposto no “caput” aplica-se aos créditos cujo
atraso no pagamento for superior a um mês.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio -
Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 35/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o Projeto de Lei n° 35/2007

“dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de garantia real, por
parte de empreendimentos econômicos, nas hipóteses de risco
iminente ao meio ambiente e à população e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/2/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Meio Ambiente e
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Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade,

a constitucionalidade e a legalidade da matéria.
Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por objetivo estabelecer a
obrigatoriedade de apresentação de garantia pelos empreendedores
nos licenciamentos ambientais de empreendimentos potencialmente
nocivos ao meio ambiente e à população. Nos termos do projeto,
garantia compreende: a comprovação da idoneidade econômico-
financeira para arcar com custos decorrentes da obrigação de
recuperar ou reabilitar áreas degradadas, de indenização de eventuais
danos pessoais e materiais causados à população e ao patrimônio
público; a exigência de instrumentos de garantia, tais como garantia
real, carta de fiança bancária ou seguro de responsabilidade civil.

O projeto determina, também, a obrigação de realização de vistorias
regulares pelo poder público em empreendimentos potencialmente
nocivos ao meio ambiente, em intervalos não superiores a um ano,
com emissão de 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.

Com efeito, a matéria está no campo da competência legislativa
estadual. De conformidade com o art. 24, VI, da Constituição da
República, incumbe à União e aos Estados legislarem
concorrentemente sobre “florestas, caça, pesca, fauna, conservação
da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição”. No mesmo artigo, o inciso VIII atribui
ao legislador estadual competência para dispor sobre
“responsabilidade por dano ao meio ambiente”, obedecidas, em todos
os casos, as normas gerais editadas pela União. Ressalte-se,
também, a competência material do Estado membro, disposta nos
incisos VI e VII do art. 23 da mesma Constituição, para o exercício de
polícia administrativa e de execução de obra e de atividade em tema
ambiental.

A Constituição da República estabelece, ainda, no art. 225, § 3º, que
as condutas lesivas ao meio ambiente submetem os agentes
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causadores do dano tanto a sanções quanto ao dever de reparação.
Da mesma forma, observamos a Lei Federal nº 6.938, de 1981, que
dispõe sobre a política nacional de meio ambiente, a qual, no § 1º do
art. 14, assim determina:

“Art. 14 - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste
artigo, é o poluidor obrigado, independentemente de existência de
culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e
a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e
dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade
civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.”.

Registre-se, por ser oportuno, que, na análise do ex-Projeto de Lei
nº 578/2003, de conteúdo idêntico ao da proposição em exame, esta
Comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
da matéria com as considerações que reproduzimos a seguir:

“Observe-se que a proposição procura impor ao empreendedor
significativo ônus, o qual, do ponto de vista jurídico, por seu rigor, fere
os princípios da razoabilidade e da eficiência, próprios da
Administração Pública, bem como o da livre-iniciativa, aplicável à
iniciativa privada.

A prestação de garantia real ou instrumento similar está em
descompasso com a segurança que se pretende oferecer ao meio
ambiente, no que se refere à possibilidade de reparação de eventual
dano, pois se mostra exagerada. Deve, portanto, ser revista.

Também a faculdade outorgada ao Ministério Público pelo projeto já
está prevista na ordem jurídica, uma vez que é atribuição
constitucional daquele órgão zelar pela integridade dos direitos
difusos.

Já a competência para aplicação de penalidade, conferida ao
Secretário de Estado de Meio Ambiente, é matéria presa a reserva de
iniciativa, e somente projeto de lei de autoria do Governador do
Estado poderia tratar do tema.”. (Grifo nosso.)

Assim, com o intuito de aperfeiçoar o Projeto de Lei nº 35/2007 do
ponto de vista jurídico-formal e da técnica legislativa, apresentamos,
na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1, no qual se propõe a
inserção de um novo parágrafo no art. 8º da Lei nº 7.772, de 8/9/80,
para autorizar o Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - a
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solicitar, quando entender indispensável, a comprovação de
capacidade econômica e financeira do empreendedor para arcar com
custos potenciais de recuperação de áreas degradadas, de danos
pessoais e materiais causados à população e ao patrimônio públicos,
nos licenciamentos que representem risco real de danos significativos
ao meio ambiente ou à saúde pública, nos termos regulamentares.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 35/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta parágrafo ao art. 8º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de

1980, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio
ambiente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 8º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 6º:
“Art. 8º - (...)
§ 6° - A critério do Copam, poderá ser exigida do e mpreendedor a

comprovação de sua capacidade econômica e financeira para arcar
com custos potenciais de recuperação de áreas degradadas e de
indenização de danos pessoais e materiais causados à população e
ao patrimônio público nos licenciamentos de empreendimentos que
representem risco real de danos significativos ao meio ambiente ou à
saúde pública, nos termos do regulamento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 59/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 59/2007, do Deputado Weliton Prado, institui a
cobrança de meia-entrada em estabelecimentos culturais, de lazer e
esportivos no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, foi a proposição
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encaminhada a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102,
III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Como se percebe na sua ementa, a proposta objetiva conceder aos

estudantes e aos jovens de até 18 anos o direito a meia-entrada em
eventos culturais e desportivos realizados em Minas Gerais. O
comando normativo abrange as casas de diversão, de espetáculos
teatrais, musicais e circenses e de exibição cinematográfica, as
praças esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e lazer. O
benefício é devido, mesmo que os referidos estabelecimentos estejam
oferecendo ingressos a preços promocionais.

O projeto traz, ainda, regras de procedimento que facilitam a
execução de seus comandos centrais e, ademais, atribui aos
Municípios mineiros competência para fiscalizar o cumprimento da lei,
fixar e aplicar as sanções respectivas.

A matéria já foi examinada nesta Comissão quando da tramitação do
Projeto de Lei nº 18/2003, igualmente de autoria do Deputado Weliton
Prado. À época, assim se pronunciou esta Comissão:

“É inegável o valor social das medidas pretendidas. Nossa juventude
precisa ter acesso facilitado a manifestações artísticas e esportivas de
nossa cultura. Não se trata apenas de proporcionar-lhe lazer, embora
isto também seja relevante. Importa, acima de tudo, estimular a
integração social dos jovens, criar espaços de reflexão para eles,
auxiliar no desenvolvimento de sua capacidade cognitiva e crítica,
enfim, impulsionar sua formação socioeducativa. E é exatamente isto
que o projeto em análise objetiva proporcionar. Ele atende a parte
significativa do art. 6º da Carta Política de 1988, segundo o qual são
direitos sociais fundamentais, entre outros, o lazer e a educação.

Além do mais, a Constituição da República estabelece, no ‘caput’ de
seu art. 170, que a ordem econômica nacional tem como princípios
fundantes a livre iniciativa, a função social da propriedade e a redução
das desigualdades sociais e regionais. Ao mesmo tempo em que
garante aos empreendedores privados autonomia para realizarem
seus próprios negócios, a Constituição lhes impõe o dever de agir
consoante os interesses maiores da sociedade. Essa é a razão pela
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qual se deve admitir, dentro do razoável, a intervenção estatal no
âmbito das atividades econômicas privadas. Embora restrinja a
liberdade de iniciativa, o projeto, não custa dizer novamente, concede
aos nossos jovens benefício que tem amparo seguro no citado art. 6º
da Constituição da República, motivo pelo qual ele se afigura
inteiramente razoável. Restam compatibilizados, com efeito, os
princípios constitucionais da livre iniciativa, da função social da
propriedade e de redução das desigualdades regionais e sociais.
Afinal de contas, se é papel do Estado zelar pelo desenvolvimento da
economia do País, ele o faz, em última análise, com vistas a estimular
o desenvolvimento social. Essa é a diretriz maior que emana do texto
constitucional; essa, em síntese, foi a opção tomada pelo constituinte
pátrio”.

Assim, do ponto de vista jurídico-material, sustenta-se a proposta
em análise à luz do princípio da função social da propriedade e,
ademais, com base em dispositivos expressos da Constituição da
República, em especial o seu art. 6º, que relaciona o lazer e a
educação como direitos fundamentais do homem.

No entanto, como esta Comissão observou no citado parecer, o
benefício da meia- entrada para os jovens já está previsto na Lei nº
11.052, de 24/3/93. Por razões de técnica legislativa, deve o projeto
em análise ser convertido em proposta modificativa. A diferença que
se nota no texto em comento é a extensão dos benefícios da citada lei
aos jovens não estudantes que tenham até 18 anos de idade.

Além disso, o art. 4º do projeto impõe aos órgãos municipais a
fiscalização do cumprimento das regras por ele estabelecidas, o que
desafia o princípio autonômico. O art. 18 da Constituição da República
assegura autonomia política e administrativa aos Municípios, vedando
aos Estados ordenar-lhes ações administrativas. Ademais, se a
competência legislativa na matéria é estadual, a competência
administrativa, ou fiscalizatória, igualmente será do Estado. O
Município executa a fiscalização em matérias de sua competência
legislativa, salvo se houver exceção constitucional.

Também é preciso, por outro lado, relacionar como destinatários da
lei os clubes recreativos que promovem eventos abertos ao público. O
benefício legal também deve abranger esse tipo de evento por uma



640

questão de isonomia de tratamento, a exemplo do que foi proposto na
Comissão de Constituição e Justiça quando do exame da proposta
original.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 59/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 11.052, de 24 de março de 1993, que institui meia-

entrada para estudantes nos locais que menciona e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” e o § 2º do art. 1º da Lei nº 11.052, de 24 de

março de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica assegurado ao estudante regularmente matriculado

em estabelecimento de ensino, público ou particular, oficialmente
reconhecido no Estado e ao jovem de até 18 (dezoito) anos de idade o
desconto de 50% (cinqüenta por cento) no preço do ingresso
efetivamente cobrado nas casas de diversão, de espetáculos teatrais,
musicais e circenses e de exibição cinematográfica, nas praças
esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e lazer, inclusive
em eventos abertos ao público promovidos por clubes recreativos ou
esportivos.

(...)
§ 2º - Caso o estabelecimento referido no “caput” pratique preço

promocional ou desconto, a meia-entrada corresponderá à metade do
valor do ingresso com desconto ou promoção.”.

Art. 2º - O parágrafo único do art. 2º da Lei nº 11.052, de 1993, fica
transformado no seguinte § 1º, e ficam acrescidos ao artigo os
seguintes §§ 2º e 3º:

“Art. 2º - (...)
§ 1º - As carteiras de que trata este artigo terão validade de um ano,

até a data da expedição da carteira no ano seguinte.
§ 2º - O jovem de até 18 (dezoito) anos de idade que não tenha

carteira de estudante poderá usufruir do benefício de que trata esta lei
mediante a apresentação da carteira de identidade.
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§ 3º - A autenticação e a expedição das carteiras referidas no
“caput” deste artigo deverão dar-se com base em listagem de alunos
regularmente matriculados, fornecida pela direção de cada
estabelecimento de ensino, até um mês após o encerramento das
matrículas.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sargento
Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 64/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Desarquivado a requerimento do autor, Deputado Gilberto Abramo,

o Projeto de Lei nº 64/2007 (ex-Projeto de Lei nº 1.977/2004) dispõe
sobre a destinação de 10% dos imóveis populares construídos pelo
governo do Estado a portadores de deficiência.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme prevê o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto em questão dispõe sobre a destinação de 10% dos

imóveis populares edificados pelo governo do Estado a portadores de
deficiência.

Levando em conta que proposição idêntica tramitou nesta Casa na
legislatura passada, passamos a reproduzir o posicionamento desta
Comissão quando da apreciação do tema.

Inicialmente, cabe ressaltar que a matéria de que trata a proposição
já foi objeto de disciplinamento jurídico por meio da Lei nº 11.048, de
18/1/93. Consoante esse diploma normativo, os programas de
construção de habitações populares financiados pelo poder público ou
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que contem com recursos orçamentários do Estado deverão reservar
10% das unidades habitacionais para pessoas portadoras de
deficiência física permanente.

A citada lei estabelece as condições para o exercício desse direito
de preferência: o beneficiário deve ser portador de deficiência física
permanente, comprovada por laudo médico oficial; ser residente e
domiciliado há, pelo menos, três anos no Município em que pretenda
adquirir unidade habitacional; não pode ser proprietário de outro
imóvel urbano ou rural e deve enquadrar-se na população
economicamente carente a que se destinar o programa.

No que diz respeito ao objeto primordial da proposição, releva
salientar que ele já se encontra consignado na citada lei. Nesse ponto,
o projeto em nada inova a ordem jurídica. Resta, pois, analisar, pela
ótica jurídico-constitucional, as suas disposições secundárias, naquilo
que inovam em relação à Lei nº 11.048, para aferir a admissibilidade
jurídica de tais preceitos, já que, uma vez considerados admissíveis,
seria possível transformar a matéria em uma proposição modificativa
da referida lei, em vez de projeto autônomo.

Nessa linha de raciocínio, seria o caso de se aproveitar a norma
contida no § 2º do art. 1º do projeto, segundo a qual “quando da
aplicação do percentual citado no ‘caput’ deste artigo resultar número
fracionário, será considerado o número inteiro imediatamente
posterior”. Inexiste disposição análoga na Lei nº 11.048, o que abre a
possibilidade de que nela seja introduzido tal dispositivo.

A proposição dispõe também que “a prioridade de seleção entre os
candidatos inscritos portadores de deficiência observará a ordem de
inscrição, prevalecendo o estudo sócio-econômico familiar realizado
pela equipe técnica do órgão responsável pelo cadastramento”. Trata-
se de preceito concebido para dar solução à hipótese de haver
excessivo número de pessoas portadoras de deficiência inscritas
como beneficiárias do programa. Nesse particular, a lei existente é
omissa. Note-se que, a pretexto de resolver tal problema, o dispositivo
citado só faz complicá-lo, pois seus termos são contraditórios. De fato,
na parte inicial do preceito, fala-se que a prioridade na seleção se
dará pela ordem de inscrição; segue-se, contudo, a assertiva de que
prevalecerá o estudo sócio-econômico familiar realizado pela equipe
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técnica do órgão responsável pelo cadastramento. Ora, a segunda
parte do preceito neutraliza o disposto na primeira. Na verdade, como
o programa se destina a famílias carentes, entendemos que prevalece
o critério da ordem de inscrição para resolver o problema. Desse
modo, seria o caso de se introduzir na lei um dispositivo que contenha
tal critério.

Já o art. 4º da proposição trata de hipótese contrária à que
acabamos de ver, qual seja a de o número de inscritos ser inferior ao
limite de 10% das moradias construídas. A esse propósito, a Lei nº
11.048 determina que “as unidades habitacionais excedentes poderão
ser alienadas segundo os critérios estabelecidos em lei ou em
regulamento”. Propondo-se resolver tal questão, o mencionado art. 4º
prescreve que os imóveis remanescentes poderão ser destinados a
pessoas idosas ou a pessoas portadoras de deficiência crônica e
alude a “famílias carentes situadas à margem de qualquer
atendimento através de grupos sociais organizados”. A parte final do
preceito se nos afigura desnecessária, pois, como já foi dito, o
programa é voltado para famílias carentes. Propomos, assim,
aproveitar a primeira parte do dispositivo, introduzindo-a na lei vigente,
a fim de nela fazer constar que, não alcançado o limite de 10% de
inscritos, o que remanescer reverterá em proveito de pessoas idosas
e de pessoas portadoras de deficiência crônica.

No que tange à competência para legislar sobre a matéria, cumpre
ressaltar que o Estado está habilitado a exercê-la com base no
disposto no § 1º do art. 25 da Constituição da República, o qual
determina que “são reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição”.

De outra parte, inexiste, quanto à matéria, regra instituidora de
reserva de iniciativa, o que habilita este Parlamento a deflagrar o
processo legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 64/2007 na forma
do Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 11.048, de 18 de janeiro de 1993, que dispõe sobre a
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preferência, na aquisição de unidades habitacionais populares, para
portadores de deficiência física permanente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 11.048, de 18 de janeiro de 1993, fica

acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 2º - (...)
Parágrafo único - Se a aplicação do percentual citado no ‘caput’

deste artigo resultar em número fracionário, será considerado o
número inteiro imediatamente posterior.”.

Art. 2º - O art. 4º da Lei nº 11.048, de 18 de janeiro de 1993, fica
acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 4º - (...)
Parágrafo único - A prioridade de seleção entre os candidatos

inscritos portadores de deficiência observará a ordem de inscrição.”.
Art. 3º - O art. 5º da Lei nº 11.048, de 18 de janeiro de 1993, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - Caso o número de portadores de deficiência física inscritos

não alcance o limite previsto no art. 2º desta lei, as unidades
habitacionais excedentes serão destinadas preferencialmente a
pessoas idosas e a pessoas portadoras de deficiência crônica.”.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 68/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado a requerimento do Deputado Paulo Guedes, o Projeto
de Lei nº 68/2007 altera a Lei nº 15.910, de 21/12/2005, que dispõe
sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -
Fhidro - e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
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Regimento Interno.
Cumpre-nos agora examinar a proposição nos seus aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Fundamentação

O projeto em exame pretende acrescentar parágrafo ao art. 5° da
Lei nº 15.910, de 21/12/2005, com o objetivo de dar prioridade à Bacia
do Rio Jequitinhonha na aplicação dos recursos do Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro.

De acordo com a mencionada lei, incumbe ao Fhidro dar suporte
financeiro a programas e projetos que promovam a racionalização do
uso e a melhoria, nos aspectos quantitativo e qualitativo, dos recursos
hídricos, incluindo projetos e programas ligados à prevenção de
inundações e ao controle da erosão do solo, em consonância com a
Lei de Recursos Hídricos (Lei Federal n° 9.433, de 1997) e a Lei n°
13.199, de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos
Hídricos.

Segundo a Lei Federal nº 9.433 e a Lei nº 13.199, os valores
arrecadados com a cobrança pelo uso das águas devem ser aplicados
prioritariamente na bacia hidrográfica em que tenham sido gerados.

Como se sabe, o Fhidro é alimentado por diversas fontes de
recursos. No momento, as principais são relativas aos retornos dos
financiamentos concedidos pelo Prosam e à cota destinada ao Estado
a título de compensação financeira por áreas inundadas por
reservatórios para a geração de energia elétrica, nos termos das Leis
Federais n°s 7.990, de 1989, e 8.001, de 1990. Quan to a essas
fontes, não encontramos óbice jurídico ao critério de se dar prioridade
a uma determinada bacia hidrográfica na aplicação desses recursos.
No caso, o administrador dispõe de um certo grau de
discricionariedade para dispor sobre a matéria, tendo em vista que tais
recursos não são vinculados, no todo ou em parte, a atividade ou ação
governamental.

No  entanto,  como alguns recursos já estão previamente
carimbados - em especial, os da cobrança pelo uso da água, que, no
futuro, serão a principal fonte de recursos do Fhidro -, é preciso fazer
um pequeno ajuste no projeto, para adequá-lo ao ordenamento
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jurídico. Para tanto, apresentamos a Emenda n° 1, q ue propõe o
mesmo tipo de tratamento para as bacias hidrográficas situadas no
âmbito de atuação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste do Estado - Idene. Trata-se de medida necessária, tendo em
vista que o Estado deve dispensar à região de abrangência do Idene -
o semi-árido - políticas públicas isonômicas, em face do princípio da
regionalização administrativa, nos termos do art. 41 da Constituição
Estadual.

Por fim, verifica-se a legitimidade parlamentar para inaugurar o
processo legislativo, com fundamento no art. 65, “caput”, da
Constituição do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 68/2007 com a
Emenda n° 1, a seguir apresentada.

Emenda n° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
“Art. 5º - (...)
§ 4º - Na aplicação dos recursos não vinculados, será dada

prioridade às bacias hidrográficas no âmbito do território de
abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste do
Estado - Idene -, especialmente em projetos de:”.”.

Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 72/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 875/2003, o
Projeto de Lei nº 72/2007, de autoria do Deputado Gilberto Abramo,
“estabelece condições para as instituições particulares de ensinos
fundamental, médio e superior do Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/02/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática.
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Vem agora a esta Comissão, para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, c/c
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo visa a assegurar aos alunos

inadimplentes dos três níveis de ensino o direito de participar das
cerimônias de formatura e de receber o certificado de conclusão do
curso.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a proposição que deu origem
ao projeto de lei em exame recebeu parecer favorável desta
Comissão. Parece-nos correto o entendimento expresso pela
Comissão naquela oportunidade, razão pela qual o adotamos.
Reproduzimos, em síntese, os fundamentos contidos no referido
parecer, emitido em 25/9/2003.

No âmbito federal, a matéria encontra-se disciplinada no art. 6º da
Lei nº 9.870, de 23/11/99, nos seguintes termos:

“Art. 6º - São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção
de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras
penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-
se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas,
compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts.
177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure
por mais de noventa dias.

§ 1º - Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior
deverão expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência
de seus alunos, independentemente de sua adimplência ou da adoção
de procedimentos legais de cobranças judiciais.”

Essa norma encontra-se na intercessão de várias matérias
classificadas como de competência concorrente, estabelecidas no art.
24 da Constituição da República. Com efeito, trata-se de conteúdo
que versa tanto sobre direito econômico (inciso I), quanto sobre
relação de consumo (inciso V), bem como sobre educação (inciso IX).
A Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, conhecida como Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional - LDB -, separa os educandários entre
os sistemas federal, estaduais e municipais de ensino.

Posto isso, deve-se reconhecer que os dispositivos transcritos são
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normas gerais, nos termos do § 1º do art. 24 da Constituição da
República, podendo os Estados suplementá-las, podendo, com base
na LDB, o Estado dispor sobre o seu sistema de ensino, mas não criar
direitos nem obrigações para instituições e estudantes dos demais
sistemas.

Assim, pode a legislação estadual ampliar a proibição de vedações
impostas por instituições de ensino aos alunos inadimplentes, bem
como esclarecer o significado da expressão “penalidades
pedagógicas”. Nesse sentido, é possível argumentar que as
cerimônias de formatura têm um significado relacionado com a
formação superior do aluno, razão pela qual não pode a instituição de
ensino utilizar-se disso para pressioná-lo a pagar seu débito.

O parágrafo único do art. 1º da proposição contém impropriedade,
porque impõe aos estudantes ou a seus pais o compromisso de
praticar um ato que é, por natureza, bilateral, razão pela qual o
dispositivo merece ser aperfeiçoado.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 72/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a relação entre a instituição do sistema estadual de

ensino e o estudante inadimplente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nas instituições de ensino integrantes do sistema estadual

de ensino, ficam assegurados ao estudante inadimplente o
recebimento do diploma de conclusão do curso e dos demais
documentos escolares e a participação nas cerimônias de formatura.

Parágrafo único - Para o recebimento do diploma de conclusão do
curso, o estudante inadimplente ou seu responsável deverá
apresentar à instituição de ensino proposta sobre a forma de quitação
do débito.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Sebastião

Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sargento
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Rodrigues.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 7/3/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento da Sra.

Dália Maciel Dias Ferreira, ocorrido em 2/3/2007, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/3/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, Tiago Ulisses e Carlin

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
Complementar nºs 5 a 7/2007 - Projetos de Lei nºs 260 a 304/2007 -
Requerimentos das Comissões de Defesa do Consumidor e de Justiça
(2), da Deputada Cecília Ferramenta e dos Deputados Célio Moreira e
outros, Dalmo Ribeiro Silva, Roberto Carvalho (2), Padre João (5),
Fábio Avelar (12) e Dimas Fabiano (11) - Comunicações:
Comunicação do Deputado Sávio Souza Cruz - Registro de presença -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Eros Biondini, João
Leite, Doutor Rinaldo, Fábio Avelar e Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Roberto Carvalho (2), Padre João (5), Fábio Avelar (12)
e Dimas Fabiano (11); deferimento - Requerimento da Deputada Elisa
Costa; deferimento; discurso do Deputado André Quintão; discurso do
Deputado Lafayette de Andrada - Requerimento do Deputado Gustavo
Corrêa; deferimento; discurso do Deputado Doutor Viana -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
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Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h13min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de

2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Vanderlei Miranda, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Arthur Cunha Lima, Presidente da Assembléia Legislativa da
Paraíba, encaminhando a relação dos integrantes da atual Mesa e das
comissões permanentes dessa Casa Legislativa.

Dos Srs. Frederico Antunes, Presidente da Assembléia Legislativa
do Rio Grande do Sul, e Adenirson Lage, Chefe da Divisão de
Cerimonial da Assembléia Legislativa do Estado do Pará, dando
ciência a esta Casa da composição da Mesa das referidas
Assembléias Legislativas.

Do Sr. Marcos Montes, Deputado Federal, dando ciência a esta
Casa de sua eleição para Presidente da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos
Deputados. (- À Comissão de Política e Agropecuária.)
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Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,
encaminhando os resultados dos Programas 0178 - Desenvolvimento
do Ensino Superior - e 0179 - Atendimento à Educação Infantil, de
responsabilidade, respectivamente, da Uemg e da Secretaria de
Educação. (- À Comissão de Educação.)

Dos Srs. Cilson José da Silva, Presidente da 46ª Subseção da OAB-
MG; Bianca Martuche Liberano Calvet e outros Juízes da Justiça de
Primeira Instância das Varas de Família e Sucessões de Contagem; e
Fernanda Icassetti Corazza, Juíza de Direito da Comarca de Itumirim,
solicitando empenho desta Casa com vistas à solução dos problemas
que resultaram na paralisação das atividades de Defensoria Pública
do Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Meire dos Santos Batista, Presidente do Sindecon-MG,
propondo seja realizado, em parceria desse órgão com esta Casa,
debate sobre o Plano de Aceleração do Crescimento - PAC. (- 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 COMPLEMENTAR Nº 5/2007
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 32/2003)

Altera o art. 10 e o art. 12 da Lei Complementar n° 37, de 18 de
janeiro de 1995, que dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e
o desmembramento de municípios e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 10 da Lei Complementar nº 37, de 1 8 de janeiro de

1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 - O encaminhamento dos documentos a que se refere o

inciso I do art. 7º só poderá ocorrer no período de tempo
compreendido entre a posse dos Prefeitos e até dez meses da data
prevista para a realização das eleições municipais.”.

Art. 2º - O art. 12 da Lei Complementar nº 37, de 18 de janeiro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 12 - É vedada a tramitação de procedimentos para a criação, a
incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios a partir de
dez meses da data prevista para a realização das eleições municipais
até a posse dos Prefeitos eleitos.”.

Art. 3º - Os processos em qualquer fase de tramitação na
Assembléia na data de publicação desta lei sujeitam-se às condições
estabelecidas pela Lei Complementar nº 37, de 18 de janeiro de 1995,
pela Lei Complementar nº 39, de 23 de junho de 1995, e por esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: O projeto ora apresentado tem por finalidade adequar a

legislação estadual à legislação federal que trata da regulamentação
dos prazos de tramitação dos projetos de criação, fusão e
desmembramento de municípios.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 6/2007
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 51/2004)

Institui a Região Metropolitana de Curvelo, dispõe sobre sua
organização e suas funções e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo I

Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana de Curvelo
Art. 1º - Fica instituída a Região Metropolitana de Curvelo, integrada

pelos Municípios de Curvelo, Inimutaba, Corinto, Morro da Garça,
Felixlândia, Augusto de Lima, Buenópolis, Santo Hipólito, Presidente
Juscelino e Monjolos.

Parágrafo único - Os distritos que vierem a emancipar-se por
desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana
de Curvelo também passarão a integrá-la.

Capítulo II
Da Região Metropolitana de Curvelo

Seção I
Das Funções Públicas de Interesse Comum
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Art. 2º - No planejamento, na organização e na execução das
funções públicas de interesse comum, as ações dos órgãos de gestão
da Região Metropolitana de Curvelo abrangerão serviços e
instrumentos que repercutam além do âmbito municipal e provoquem
impacto no ambiente metropolitano, notadamente:

I - no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou por
meio de integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos
dos usuários entre os municípios da Região Metropolitana;

II - no sistema viário de âmbito metropolitano, o controle de trânsito,
tráfego e infra-estrutura de rede de vias arteriais e coletoras,
compostas por eixos que liguem entre si os municípios da região
metropolitana;

III - no saneamento básico:
a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgoto sanitário do

aglomerado metropolitano;
b) a racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e de

atendimento integrado a áreas municipais;
c) a macrodrenagem das águas pluviais;
IV - no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a

utilização do espaço metropolitano sem conflito e sem prejuízo à
proteção do meio ambiente;

V - na preservação e na proteção do meio ambiente e no combate à
poluição:

a) definição de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) o gerenciamento de recursos naturais e a preservação ambiental;
c) a conservação, a manutenção e a preservação de parques e

santuários ecológicos;
d) o incentivo aos maciços florestais na região, com vista ao

suprimento de matéria-prima para a indústria e à contribuição para o
processo de seqüestro de CO;

VI - no aproveitamento dos recursos hídricos:
a) a garantia de sua preservação e de seu uso, em razão das

necessidades metropolitanas;
b) a integração e o uso de maneira técnica e racional dos recursos

hídricos, com vistas à agricultura irrigada;
VII - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da
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região metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções
públicas de interesse comum;

VIII - na habitação, a definição de diretrizes para a localização dos
núcleos habitacionais e para programas de habitação;

IX - na criação de central de abastecimento para a região, precedida
de avaliação do potencial produtivo de cada município, e no
direcionamento da produção programada de horticultura com vista ao
abastecimento metropolitano;

X - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) o incentivo à instalação de empresas na região;
b) o incentivo às pequenas e médias empresas;
c) o incentivo e o estabelecimento de linhas comuns pertinentes ao

fortalecimento do cooperativismo na região;
d) a adoção de políticas setoriais de geração de renda e emprego;
e) a integração com as demais esferas governamentais;
f) a integração da região nos planos estaduais e nacionais de

desenvolvimento;
g) o incentivo ao desenvolvimento agropecuário e o aprimoramento

das cadeias do agronegócio processadas na região;
h) a promoção de gestões nas esferas estadual e federal para a

definitiva integração da Região Metropolitana de Curvelo com a
Região Metropolitana de Belo Horizonte e com as demais regiões
metropolitanas do Estado, com o objetivo de assegurar, entre outros
benefícios, a melhoria das telecomunicações, bem como a
reestruturação e a ampliação da malha rodoferroviária da região
ligada ao transporte intermodal, melhorando, como conseqüência, o
suprimento de matéria-prima e o escoamento da produção;

XI - o planejamento, de maneira integrada e racional, dos recursos
disponíveis para o turismo na área de convergência metropolitana;

XII - o fortalecimento da rede de ensino básico e superior da região,
com a adoção

de medidas que visem:
a) à ampliação dos cursos regulares ou técnicos voltados para as

necessidades da região;
b) ao desenvolvimento do ensino profissionalizante de interesse dos

três segmentos econômicos da área metropolitana;
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XIII - à definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde
baseada na prevenção, no aparelhamento da rede básica, na
integração das redes pública e privada e na racionalização dos
recursos físicos e humanos à disposição da saúde;

XIV - ao aumento da eficácia dos estabelecimentos da região
metropolitana, para melhorar a potencialidade e a produtividade de
instituições de pesquisa e desenvolvimento tecnológico;

XV - ao fortalecimento do desenvolvimento de tecnópole segundo o
conceito de “cluster”.

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que
envolvam a área de mais de um município serão coordenados no nível
metropolitano, com a participação dos municípios e dos órgãos
setoriais interessados.

Seção II
Da Gestão

Art. 3° - A gestão da Região Metropolitana de Curve lo compete:
I - à Assembléia Metropolitana, nos níveis regulamentar, financeiro e

de controle;
II - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais vinculadas

às funções públicas de interesse comum da região metropolitana, no
nível dos planejamentos estratégico, operacional e de execução;

III - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
Metropolitano.

Seção III
Da Assembléia Metropolitana
Art. 4° - À Assembléia Metropolitana da Região de C urvelo, órgão

colegiado com poderes normativos e de gestão financeira dos
recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Curvelo,
compete:

I - exercer o poder normativo e regulamentar de integração do
planejamento, da organização e da execução das funções públicas de
interesse comum;

II - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e das entidades
metropolitanas;

III - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, do qual farão
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parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento
socioeconômico metropolitano, bem como os programas e projetos a
serem executados, com as modificações que se fizerem necessárias à
sua correta implementação;

IV - acompanhar e avaliar a execução do Plano Diretor
Metropolitano em curto, médio e longo prazos;

V - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na
Região Metropolitana de Curvelo, respeitadas as prioridades setoriais
e espaciais explicitadas no Plano Diretor Metropolitano e em seus
programas e projetos;

VI - promover a compatibilização dos recursos provenientes de
fontes distintas de financiamento, destinados à implementação de
projetos indicados no Plano Diretor Metropolitano;

VII - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VIII - aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos

recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
IX - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes

orçamentárias da Região Metropolitana de Curvelo;
X - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços

metropolitanos de interesse comum;
XI - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios

que não disponham de capacidade de planejamento próprio;
XII - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios

semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano;

XIII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação da execução do
Plano Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e
projetos;

XIV - estimular a participação da sociedade civil na definição dos
rumos do desenvolvimento da Região Metropolitana de Curvelo.

Art. 5° - A Assembléia Metropolitana de Curvelo é c omposta por:
I - Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana

de Curvelo;
II - Vereadores das Câmaras dos municípios que compõem a

Região Metropolitana de Curvelo, na proporção de um Vereador para
cada cinqüenta mil habitantes ou fração;
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III - dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, por ela indicados;

IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, indicados
pelo Governador do Estado;

V - um representante do Poder Judiciário, devendo a escolha recair
sobre Juiz de Direito titular de comarca pertencente à Região
Metropolitana, indicado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais;

VI - quatro representantes do Colar Metropolitano de Curvelo, eleitos
por seus pares, sendo:

a) dois Prefeitos;
b) dois Vereadores.
§ 1° - Os Prefeitos a que se refere o inciso I dest e artigo indicarão

um suplente, a ser escolhido entre os Secretários Municipais dos
respectivos municípios.

§ 2° - Os membros da Assembléia Metropolitana a que  se referem
os incisos II a VI deste artigo terão um suplente, escolhido da mesma
forma que os titulares, para atuar em caso de impedimento destes.

§ 3° - O mandato dos membros da Assembléia será de dois anos,
permitida uma recondução para igual período, ressalvado o disposto
no § 4°.

§ 4° - A duração do mandato dos Prefeitos correspon derá à de seus
mandatos eletivos.

§ 5° - A participação na Assembléia Metropolitana d e Curvelo é
considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

Seção IV
Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
Art. 6º - Compete ao Conselho Desenvolvimento Econômico e Social

Região Metropolitana de Curvelo:
I - planejar, elaborar e submeter à apreciação da Assembléia

Metropolitana de Curvelo os projetos integrados de desenvolvimento
econômico e social;

II - buscar alternativas para financiamento de projetos e programas
de interesse da Região Metropolitana de Curvelo;

III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem
discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana de Curvelo;
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IV - promover discussões, visitas e audiências públicas com o
objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na
busca de soluções para os problemas da Região Metropolitana de
Curvelo.

Art. 7º - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de
caráter consultivo, terá a seguinte composição:

I - representantes dos conselhos municipais;
II - representantes das empresas da região;
III - representantes das demais entidades associativas.
Art. 8º - A Assembléia Metropolitana de Curvelo regulamentará os

critérios para a escolha dos membros do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana de
Curvelo, de acordo com o seu regimento interno.

Seção V
Do Colar Metropolitano

Art. 9° - Os municípios do entorno da Região Metrop olitana de
Curvelo atingidos pelo processo de metropolização constituirão o
Colar Metropolitano e integrarão o planejamento, a organização e a
execução das funções públicas de interesse comum.

Art. 10 - A integração, para efeito de planejamento, organização e
execução de funções públicas de interesse comum, dos municípios
que compõem o Colar Metropolitano se fará por meio de resolução da
Assembléia Metropolitana da Região de Curvelo, assegurada a
participação do município diretamente envolvido no processo de
decisão.

Capítulo III
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Curvelo
Art. 11 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano

de Curvelo - FDMC -, destinado a apoiar os municípios da região
metropolitana na elaboração e implantação de projetos de
desenvolvimento institucional e de planejamento integrado do
desenvolvimento socioeconômico e industrial e na execução de
projetos e programas de interesse comum dos municípios, visando ao
desenvolvimento auto-sustentável da região.

Art. 12 - São recursos do FDMC:
I - as dotações orçamentárias;
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II - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados que lhe
forem destinados;

III - os provenientes de empréstimos e operações de crédito internas
e externas destinadas à implementação de programas e projetos de
interesse comum da Região Metropolitana de Curvelo;

IV - a incorporação ao fundo dos retornos das operações de crédito
relativos a principal e encargos;

V - as receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos;
VI - outros recursos.
Art. 13 - Poderão ser beneficiários dos recursos do FDMC,

exclusivamente, as prefeituras e os órgãos públicos da administração
direta e indireta dos municípios integrantes da Região Metropolitana
de Curvelo e dos municípios do Colar Metropolitano.

Parágrafo único - É vedado ao FDMC realizar operação de crédito,
nos termos do art. 35 da Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 14 - O FDMC, de duração indeterminada, tem como unidade
gestora a Assembléia Metropolitana e, como agente financeiro,
instituição de crédito oficial ou privada a ser definida pela Assembléia
Metropolitana.

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

Art. 15 - São condições para a obtenção de financiamento ou de
repasse de recursos do FDMC:

I - a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou
programa, aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo com
as normas do Plano Diretor Metropolitano;

II - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por
cento) do valor do projeto ou programa pelo município, órgão ou
entidade estadual ou municipal ou entidade não governamental
beneficiários do projeto ou programa.

Art. 16 - A aplicação dos recursos financeiros ou repassados pelo
FDMC será comprovada na forma definida em regulamento pela
Assembléia Metropolitana.

Art. 17 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FDMC
obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
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1964, ou em outra que vier a substituí-la, bem como às normas gerais
e específicas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 18 - Aplicam-se ao FDMC, no que couber, as normas da Lei
Complementar n° 27, de 18 janeiro de 1993.

Art. 19 - As despesas do FDMC correrão à conta de dotação
orçamentária própria.

Capítulo IV
Das Disposições Gerais

Art. 20 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana de
Curvelo as regras contidas nos arts. 1° a 6° da Lei  Complementar n°
26, de 14 de janeiro de 1993.

Art. 21 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: Constituir a Região Metropolitana de Curvelo, em

conformidade com os arts. 41 e seguintes da Constituição Estadual e
com a Lei Complementar n° 26, de 14/1/93, é o objet ivo deste projeto.
As prioridades da Região Metropolitana de Curvelo concentram-se no
desenvolvimento da região de forma planejada e homogênea,
“contribuindo para a redução das desigualdades regionais, mediante
execução articulada de planos, programas e projetos regionais e
setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do
mesmo complexo geoeconômico e social” (art. 41, II, Constituição
Estadual). A cidade de Curvelo encontra-se em pleno crescimento, e
os demais municípios da região necessitam desse impulso para que
exista realmente uma gestão dos interesses afins, como, por exemplo,
transporte intermunicipal, segurança pública, saneamento básico, uso
do solo, preservação e proteção do meio ambiente, habitação, entre
outros, de maneira equilibrada, proporcionando, dessa forma, um
crescimento homogêneo.

Assim sendo, espero que os nobres parlamentares apóiem o
referido projeto e que emendas sejam apresentadas para o seu
melhor aproveitamento.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos
Municipais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
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art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 7/2007

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 6/2003)
Altera a Lei Complementar nº 33, de 29 de junho de 1994, que

dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 41 da Lei Complementar nº 33, de 29 de junho de

1994, fica acrescido dos seguintes § 1º e 2º:
“Art. 41 - .............................................
§ 1º - O Tribunal uniformizará as orientações relativas à prestação

de contas dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF.

§ 2º - O Tribunal incluirá, obrigatoriamente, em suas instruções,
como elemento integrante da prestação de contas da aplicação dos
recursos do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEF -, parecer dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Padre João
Justificação: Os conselhos gestores do Fundo de Desenvolvimento

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF -,
criados pela Lei Federal nº 9.424, de 1996, têm como atribuição
acompanhar a transferência e a aplicação dos recursos do fundo junto
aos respectivos governos, no âmbito dos Estados e municípios, sendo
constituídos segundo normas de cada esfera, editadas para esse fim.

A proposição ora apresentada pretende considerar, como
inseparável das prestações de contas dos recursos do FUNDEF, o
parecer dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social,
valorizando a participação da sociedade civil e a maior transparência
na gestão dos recursos públicos.

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

PROJETO DE LEI Nº 260/2007
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(Ex-Projeto de Lei nº 2.636/2005)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do

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

São Gonçalo do Pará o imóvel constituído por um terreno e
respectivas benfeitorias, com área de 2.205,00m² (dois mil duzentos e
cinco metros quadrados), situado nesse Município, na Avenida Rio
Branco, nº 348, registrado em 26 de junho de 1961, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas, sob o nº 33.801,
Livro 3-AL, a fls. 279.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à construção da sede da Prefeitura Municipal e do quartel da
Polícia Militar.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação

de um imóvel de propriedade do Estado ao Município de São Gonçalo
do Pará, destinado à construção da sede da Prefeitura Municipal e do
quartel da Polícia Militar.

O referido imóvel foi doado por essa Prefeitura ao Estado. O
Município necessita urgentemente de construir uma nova sede para a
Prefeitura Municipal e também um quartel da Polícia Militar, razão pela
qual apresentamos este projeto de lei, esperando contar com o apoio
dos nobres pares desta Casa para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 261/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 12/2003)

Dispõe sobre o estabelecimento de normas de segurança e
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mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de engenharia
genética e liberação no meio ambiente de Organismos Geneticamente
Modificados - OGM - no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A pesquisa, a produção, o plantio, a come rcialização, o

armazenamento, o transporte, a manipulação e a liberação no meio
ambiente de organismo geneticamente modificado - OGM - ou de
produto que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de
seu processo produtivo observarão, além do estabelecido na
legislação federal em vigor, as normas fixadas nesta lei e em sua
regulamentação.

Art. 2° - Para a consecução dos objetivos previstos  nesta lei, o
Poder Executivo manterá cadastro das instituições que exercem as
atividades descritas no art. 1° desta lei e fiscali zará qualquer atividade
ou projeto realizados no Estado que envolvam OGM ou produto que
contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo
produtivo.

Art. 3° - O experimento de campo que envolva OGM ou  produto que
contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo
produtivo depende de Estudo e Relatório de Impacto Ambiental -
EIA/RIMA - e do respectivo licenciamento no órgão competente.

§ 1° - O EIA/RIMA referente a atividade ou projeto desenvolvido por
instituição pública ou privada de ensino ou pesquisa poderá ser
realizado pela própria entidade, desde que habilitada pelo órgão
estadual competente.

§ 2° - Ficam dispensadas do licenciamento de que tr ata o “caput”
deste artigo as atividades de pesquisa científica que envolvam OGM
desenvolvidas por instituições que detenham o Certificado de
Qualidade em Biossegurança, de que tratam o § 3° do  art. 2° da Lei
Federal n° 8.974, de 5 de janeiro de 1995, e o art.  8° do Decreto
Federal n° 1.752, de 20 de dezembro de 1995, devend o o projeto de
pesquisa ser encaminhado ao Conselho Estadual de Bioética.

Art. 4° - O projeto de pesquisa que envolva OGM ou produto que
contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer fase de seu processo
produtivo, observados o disposto no art. 3° e as no rmas de
biossegurança, será precedido de:
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I - inscrição no cadastro de que trata o art. 2° de sta lei;
II - parecer favorável do Conselho Estadual de Bioética;
III - autorização das Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
da Saúde, no âmbito de suas respectivas competências, diante das
especificidades do projeto, conforme indicação do Conselho Estadual
de Bioética.

Parágrafo único - Fica dispensada da autorização a que se refere o
inciso III deste artigo a instituição de pesquisa científica que detenha o
Certificado de Qualidade em Biossegurança, mencionado no § 2° do
art. 3° desta lei.

Art. 5° - Para produzir, armazenar, transportar, ma nipular ou liberar
no meio ambiente OGM ou produto que contenha ou tenha utilizado
OGM em qualquer fase de seu processo produtivo, em escala
industrial ou comercial, as entidades e instituições, públicas ou
privadas, observarão as seguintes exigências:

I - comprovação do registro do produto no órgão competente;
II - inscrição no cadastro de que trata o art. 2° d esta lei;
III - apresentação dos resultados de análise de risco à saúde

humana;
IV - parecer favorável do Conselho Estadual de Bioética;
V - autorização das Secretarias de Estado da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
da Saúde, no âmbito de suas respectivas competências, conforme
indicação do Conselho Estadual de Bioética.

Art. 6° - A pesquisa, a produção, o plantio, a come rcialização, o
armazenamento, o transporte, a manipulação e a liberação no meio
ambiente de OGM ou de produto que contenha ou tenha utilizado
OGM em qualquer fase de seu processo produtivo realizados em
desacordo com o disposto nesta lei constituem infrações
administrativas, sujeitas às seguintes penalidades, que poderão ser
cumulativas, sem prejuízo de outras sanções cíveis e penais cabíveis:

I - apreensão de produtos, máquinas e equipamentos;
II - suspensão da atividade;
III - interdição da área;
IV - multa de 500 (quinhentas) a 500.000 (quinhentas mil) Unidades
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Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMGs -, que será aplicada em
dobro em caso de reincidência;

V - reparação de danos, na forma da legislação pertinente.
Parágrafo único - Os recursos provenientes das multas decorrentes

do descumprimento desta lei serão utilizados no custeio das
atividades que envolvam OGM desenvolvidas pelas Secretarias de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e da Saúde, bem como no treinamento
e capacitação de seus servidores que trabalhem com biossegurança
com OGM.

Art. 7º - O alimento que contenha produto geneticamente modificado
autorizado para consumo humano ou animal, nos termos desta lei e
da legislação federal em vigor, deverá trazer informação sobre essa
característica, nos termos da Lei n° 13.494, de 5 d e abril de 2000, e
dos arts. 6°, II e III, e 31 da Lei Federal n° 8.07 8, de 11 de setembro
de 1990.

Art. 8º - As empresas que já exercem atividades relacionadas com
OGM ou produto que contenha ou tenha utilizado OGM em qualquer
fase de seu processo produtivo têm o prazo de cento e vinte dias,
contados da publicação desta lei, para se adaptarem às suas
exigências.

Art. 9º - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Padre João
Justificação: Novos processos tecnológicos têm surgido com enorme

velocidade, o que leva à exigência da adoção de procedimentos, por
parte do poder público, que visem garantir a sua utilização segura,
bem como o necessário esclarecimento para toda a sociedade.

A biosegurança, ciência surgida no século XX voltada para o
controle e a redução dos riscos advindos da disseminação das
diferentes tecnologias, objetiva assegurar o avanço de processos
tecnológicos resguardando a saúde humana, animal e do meio
ambiente.

Em relação aos produtos geneticamente modificados, os
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transgênicos, a combinação de poderosos interesses econômicos com
a visível insegurança da comunidade científica acerca dos riscos deles
decorrentes implicam na exigência de medidas legais para garantir
normas adicionais de biosegurança.

Segundo dados da Comissão Técnica Nacional de Biosegurança -
CTN Bio -, a existência de mais de cem pontos de experimentos com
produtos transgênicos no Estado de Minas Gerais, no ano de 2000,
por si só constitui uma realidade imperiosa que deve ser melhor
conhecida e analisada pelos legisladores mineiros, bem como a
adoção de normas para garantir a biosegurança de toda população.

- 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 262/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 327/2003)

Institui a Semana Estadual do Aleitamento Materno - SEAM - e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual do Aleitamento Materno -

SEAM -, a ser comemorada anualmente, de 1º a 7 de agosto.
Art. 2º - A semana de que trata esta lei passa a integrar o calendário

oficial do Estado de Minas Gerais.
Art. 3º - A SEAM tem como objetivo:
I - estimular atividades de promoção, proteção e apoio à

amamentação;
II - apoiar a mulher e conscientizá-la de seu papel como mãe e

nutriz;
III - sensibilizar os diversos segmentos da sociedade para que

compreendam e apóiem a mulher que amamenta.
Art. 4º - O Executivo, por meio de seu órgão competente,

proporcionará atividades de apoio à Semana de que trata esta lei.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Padre João
Justificação: Desde 1992 comemora-se a Semana Mundial de

Aleitamento Materno - SMAM - no âmbito internacional. A história da
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SMAM iniciou-se em agosto de 1990, quando representantes de
diversos países, e também do Brasil, reunidos em Florença,
elaboraram os princípios e metas da Declaração de Innocenti. Por
esta declaração, os signatários se comprometerem a promover o
aleitamento materno exclusivo nos primeiros quatro a seis meses de
vida da criança e a continuidade da amamentação até o segundo ano
de vida ou mais. Desde então, na primeira semana de agosto se
comemora a Semana Mundial de Aleitamento Materno.

A cada ano, define-se internacionalmente um aspecto relacionado
com a amamentação para ser trabalhado em todos os países. Em
anos anteriores foram abordados temas relacionados com o papel do
hospital, o trabalho da mulher, o Código de comercialização de
alimentos e a responsabilidade social para com o aleitamento
materno.

A perda do hábito de amamentar implica impacto negativo sobre a
saúde das mulheres e do bebê. Para as crianças, o aleitamento
materno é capaz de proteger contra diarréias, doenças respiratórias e
outras infecções, além de alergias, diabetes e câncer. Para as
mulheres, o aleitamento natural reduz a possibilidade de hemorragia
no pós-parto, promove maior espaçamento entre as gestações e
reduz o risco de câncer da mama.

Por isso, espera-se que a sociedade se comprometa a proteger a
mãe lactante, no período em que seu corpo tem o poder de produzir
um alimento único e insubstituível para a espécie. Levar informação
sobre os benefícios da amamentação, por meio da SEAM, para a
população em geral, e apoiar as mães em seu papel de geradoras e
alimentadoras de novos seres sociais é um comprometimento da
sociedade para com o tempo atual e as gerações futuras.

Ademais, o projeto encontra-se alinhado com a legislação estadual,
nos termos do art. 2º, V da Lei nº 12.650, de 1997.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 263/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 54/2003)

Dispõe sobre o direito à informação estabelecido nas Constituições
Federal e Estadual, modifica o Decreto nº 41.167, de 6 de julho de
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2000, e garante o acesso via Internet a informações públicas. Projeto
Minas Transparente.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado a todo cidadão o direito às informações

públicas, por meio da Internet, como instrumento garantidor do
princípio da publicidade.

Art. 2º - O Estado de Minas Gerais alimentará e manterá atualizadas
informações públicas do Estado no domínio www.mg.gov.br.

Art. 3º - Todos os órgãos públicos da administração direta e indireta
deverão fornecer mensalmente as seguintes informações:

I - resumo dos contratos realizados pelo órgão, autarquia ou
fundação, com os seguintes dados: objeto, valor, número do processo
de licitação, valor do empenho, data da publicação no diário oficial;

II - valor da remuneração paga aos servidores e agentes públicos,
com o cargo e o número de servidores e agentes beneficiados por
órgão;

III - obras em execução com nome da empresa, municípios
atingidos, estágio do projeto, valor total e valor desembolsado;

IV - resumo dos convênios e contratos com o objeto, partes e as
obrigações e valores cabíveis ao Estado.

Parágrafo único - Nos contratos em que ocorrer a dispensa ou
inexigibilidade de licitação, deverá constar a justificativa legal.

Art. 4º- O Estado de Minas Gerais terá um único endereço eletrônico
(e-mail) para acesso direto dos cidadãos.

Parágrafo único - Todas as consultas deverão ser registradas,
analisadas, respondidas e arquivadas.

Art. 5º - É expressamente proibida a criação de novos serviços de
atendimento ao cidadão que não tenham, em todo ou em parte, sua
versão na Internet.

Art. 6º - Os titulares do Poder Executivo do Estado, do Poder
Legislativo e do Judiciário, os órgãos públicos da administração direta
e indireta, o Ministério Público e o Tribunal de Contas, são
responsáveis pelos conteúdos das informações disponibilizadas.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Padre João
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Justificação: Os governos democráticos devem dar o máximo de
transparência às suas ações. As instituições públicas, mais do que
qualquer outra, podem beneficiar-se da eficiência e do melhor serviço
derivados das tecnologias digitais e de telecomunicações para cumprir
essa obrigação. Entretanto, a maioria dos órgãos de administração
pública estão atrasados no uso dessas ferramentas, já amplamente
utilizadas pelas empresas privadas.

O uso desse instrumento não se faz necessário apenas para
combater o atraso tecnológico, mas para garantir uma política pública
efetiva e sistemática de democratização de informações que promova
a maior publicidade possível de seus atos por meios acessíveis a
qualquer cidadão, cumprindo-se, assim, a Constituição Federal e a
Constituição Estadual, que determinam o amplo controle social.

A tecnologia de informática e de telecomunicações disponível hoje
oferece mecanismos que devem ser utilizados na execução das
políticas públicas, garantindo-se amplo espaço de participação
popular, principalmente no controle da burocracia estatal.

O argumento de que os serviços públicos desenvolvidos pelo
Governo não devem estar disponíveis na Internet, em razão da atual
dificuldade de acesso da população, não resiste à constatação de que
um microcomputador ligado na Internet é cada vez mais fácil e mais
rápido que o acesso da população a qualquer guichê de serviço do
Governo. O fato é que as facilidades da Internet estão cada vez mais
disponíveis ao público em geral.

Também a tese de que os cidadãos precisam, primeiro, de certos
serviços básicos para, depois, terem acesso a informações, pode ser
facilmente rebatida: o direito à informação sobre bens e serviços
públicos deve ser democratizado, sob pena de ficar restrito à camada
mais bem informada, e a Internet é hoje o meio para que a população,
individual ou coletivamente, possa ter acesso, de forma mais
democrática e universal, a tais serviços e informações.

O Governo de Minas Gerais, mediante o Decreto nº 41.167,
publicado em 6/7/2000, criou um portal na Internet, chamado e-
governo, unificando ali um espaço para cidadãos, prefeituras,
sindicatos, escolas, associações, empresas e imprensa tomar
conhecimento da estrutura administrativa do Estado, seus órgãos
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constitutivos e os serviços disponíveis.
Com uma análise rápida, podemos perceber a importância e

abrangência dessa possibilidade na democratização de informações e
na intenção de transparência do Governo Itamar Franco. Devemos
igualmente analisar mais detidamente a possibilidade de
estabelecimento de um e-governo, e de criação de uma política efetiva
de controle social. Não podemos restringir, como faz o decreto
anteriormente mencionado, o conteúdo do que será disponibilizado à
população. Devemos dar um passo adiante e ampliar seu conteúdo
para possibilitar um amplo controle social sobre os gastos públicos.
Os conteúdos de contratos, obras, convênios, salários devem ser
divulgados de forma a garantir um amplo controle social sobre a
máquina pública.

Segundo os estudiosos do tema, existem quatro principais formas de
poder político, ao se utilizar a Internet para fins de democratização da
vida política nas sociedades modernas:

a) prestação de serviços e informações publicas à população;
b) apoio na organização de movimentos sociais e formação de redes

na sociedade civil;
c) implementação de mecanismos de democracia eletrônica;
d) fomento à democratização do acesso à comunicação eletrônica.
Analisando a utilização da Internet, vemos que ela exerce um

grande e crescente fascínio sobre cientistas sociais, preocupados com
o impacto dessa mudança tecnológica sobre o comportamento do
consumidor e as formas de vida contemporâneas e também como
essa inovação pode afetar a vida política das sociedades modernas.
Alguns analistas chegam a apontar a Internet como o grande
prenúncio de uma época democrática, capaz de introduzir
mecanismos de democracia direta e, dessa forma, ultrapassar os
limites da democracia representativa, vigente desde o século XIX.

Independente de nosso grau de otimismo com relação ao impacto
democratizante dos novos meios eletrônicos de comunicação, não
podemos negar que a introdução e universalização dessa nova
tecnologia, principalmente a partir da implementação de políticas
públicas de democratização de informações, poderá ser um agente
integrador e democratizador do Estado e da sociedade brasileira. Será
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também, certamente, um poderoso instrumento de combate ao
desperdício e à corrupção, devido à publicidade dos procedimentos e
gastos de cada órgão da administração.

Mas, como sabemos, não basta a tecnologia; é necessário haver
vontade política operante, além de uma aglutinação de forças políticas
atuando para forçar a pesada burocracia estatal a dar esse passo
para abrir as caixas pretas e converter cada cidadão plugado à
Internet em um "Pequeno Irmão", usando-se um eufemismo, para que
os indivíduos passem a ter controle sobre as ações do Estado, num
exemplo ao contrário do famoso romance "1984".

Dessa forma, devemos usar a tecnologia disponível, que, no
Governo Federal, é utilizada apenas para arrecadar Imposto de
Renda, para fomentar uma rede social de relação com o Estado, que
potencialize e possibilite o fortalecimento da sociedade civil, frente aos
poderes da burocracia e da política tradicional.

- 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 264/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 592/2003)

Dispõe sobre a legitimação e regularização de posses e sobre a
permissão de uso em terras devolutas estaduais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - São legitimáveis as posses em terras devolutas estaduais

regularmente discriminadas, em benefício dos ocupantes, pessoa
física ou jurídica, que possuam como seu, por cinco anos
ininterruptamente e sem oposição:

I - imóvel urbano, ou rural com características urbanas, não superior
a 5.000m2 (cinco mil metros quadrados), utilizando-o para sua moradia
ou de sua família, ou para o exercício de atividade comercial,
industrial ou profissional;

II - imóvel rural, ou urbano com características rurais, não superior a
100ha (cem hectares), com a utilização de, no mínimo, 30% (trinta por
cento) da área aproveitável, por si ou por prepostos, para o exercício
de atividade agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal, agro-
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industrial ou outra forma de exploração racional não defesa em lei.
Parágrafo único - Não serão legitimadas as posses:
I - dos ocupantes que sejam proprietários de outro imóvel com as

mesmas características, urbana ou rural, da área devoluta ocupada;
II - dos ocupantes beneficiados em planos anteriores com título de

domínio expedido pelo Estado;
III - em área rural, dos ocupantes:
a) estrangeiros não naturalizados brasileiros, exceto se forem

casados com pessoa brasileira, sob o regime de comunhão de bens;
b) pessoas jurídicas com mais de 50% (cinqüenta por cento) de

capital estrangeiro.
Art. 2º - São regularizáveis as posses de imóveis rurais, situados em

terras devolutas estaduais, com área contínua superior a 100ha (cem
hectares), até o limite de 500ha (quinhentos hectares), com a
utilização de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da sua área
aproveitável, em benefício do ocupante, pessoa física, que o torne
produtivo com o seu trabalho e o de sua família, nele mantendo
morada permanente e que o tenha explorado efetivamente por prazo
não inferior a cinco anos ininterruptamente e sem oposição, para o
exercício de atividade agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal,
agro-industrial ou outra forma de exploração racional não defesa em
lei.

§ 1º - A regularização de que trata este artigo dar-se-á mediante
alienação pelo valor da terra nua, cujo ocupante, desde que preencha
os requisitos constantes no “caput” deste artigo, terá preferência na
aquisição.

§ 2º - Não serão regularizadas posses dos ocupantes:
I - que sejam proprietários de outro imóvel rural;
II - beneficiados em planos anteriores com título de domínio

expedido pelo Estado;
III - estrangeiros não naturalizados brasileiros, exceto se forem

casados com pessoa brasileira, sob o regime de comunhão de bens.
Art. 3º - O órgão estadual responsável procederá à vistoria das

terras devolutas de domínio do Estado e elaborará laudo, que conterá:
I - o levantamento das áreas que se encontrem vagas;
II - o rol dos ocupantes existentes e a análise indicativa daqueles
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cuja posse seja considerada legitimável, regularizável ou que possam
ter seu uso permitido, nos termos desta lei.

§ 1º - O rol aludido no inciso II deste artigo, qualificará de forma
pormenorizada os ocupantes e, quanto à área ocupada, sua extensão,
descrição das divisas, o nome dos confinantes, o valor, a natureza das
benfeitorias e as culturas e criações existentes.

§ 2º - Para efeito de valoração da área, será utilizado:
I - o Valor da Terra Nua - VTN -, em se tratando de imóvel com

características rurais;
II - o Valor Venal, em se tratando de imóvel com características

urbanas.
§ 3º - As terras devolutas encontradas vagas e as declaradas de

interesse e não passíveis de legitimação, regularização ou permissão
de uso, serão incorporadas ao patrimônio do Estado.

Art. 4º - O órgão estadual responsável, juntamente com o Ministério
Público Estadual e o Poder Judiciário farão vistoria das áreas que
foram legitimadas a partir do ano de 1980 até 2002.

Parágrafo único - A propriedade rural cuja documentação referente à
origem e à seqüência dos títulos de propriedade apresentar
inconsistência será retomada pelo Estado.

Art. 5º - Compete ao Ministério Público Estadual, por meio do
Procurador Regional, aprovar o laudo, do qual dará conhecimento aos
interessados mediante editais publicados uma vez no diário oficial do
Estado e duas em jornal de circulação local, se houver, facultando-
lhes reclamar contra os critérios adotados, erros ou omissões e, bem
assim, proporem a forma que devam ser descritas as divisas do
imóvel.

Art. 6º - Apresentada reclamação que de algum modo interfira no
interesse de ocupante integrante do rol aludido no inciso II do art. 3º,
será este intimado pessoalmente para, no prazo de quinze dias,
oferecer defesa.

Art. 7º - Julgadas as reclamações ou, não as havendo, ratificado ou,
se for o caso, retificado o plano geral, por despacho, o Procurador
Regional o encaminhará ao Procurador-Geral de Justiça do Estado,
que, conhecendo de todo o processado, o homologará.

Art. 8º - Homologado o plano geral, os ocupantes a que o Estado
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haja afinal reconhecido o direito de:
I - legitimação, serão pessoalmente intimados a pagar, no prazo de

dez dias, prorrogável a exclusivo critério do Procurador-Chefe da
Unidade Regional, a taxa de transferência, calculada na base de 5%
(cinco por cento) sobre o valor do imóvel, conforme sua situação, nos
termos do § 2º, do art. 3º;

II - regularização, serão pessoalmente intimados a pagar, no prazo
de sessenta dias, prorrogável a exclusivo critério do Procurador-Chefe
da Unidade Regional, o valor do imóvel, nos termos do item I do § 2º
do art. 3º.

Parágrafo único - Os ocupantes a que o plano geral atribua área
rural não superior a 25ha (vinte e cinco hectares) ficam dispensados
do pagamento da taxa de transferência, referida no inciso I deste
artigo.

Art. 9º - Em favor dos ocupantes de áreas devolutas que preencham
os requisitos dos arts. 1º e 2º, conforme o caso, e hajam cumprido as
exigências do artigo antecedente, a Fazenda do Estado expedirá título
de domínio, que conterá:

I - a cláusula de inalienabilidade pelo prazo de cinco anos;
II - o nome e a qualificação do outorgado;
III - a identificação e a caracterização do imóvel;
IV - o livro e respectivas folhas;
V - a data;
VI - o perímetro em que se situa o imóvel;
VII - o número da matrícula e a serventia na qual esteja registrada a

área maior em nome da Fazenda do Estado;
VIII - o valor da concessão.
§ 1º - A qualificação do outorgado compreenderá:
I - quando se tratar de pessoa física, sua nacionalidade, estado civil,

profissão, domicílio, número de inscrição no Cadastro das Pessoas
Físicas, do Ministério da Fazenda e Registro Geral de sua cédula de
identidade ou, à falta deste, sua filiação e, sendo casado, o nome do
cônjuge e o regime de bens no casamento;

II - quando se tratar de pessoa jurídica, o domicílio da sua sede
social e o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas, do Ministério da Fazenda.
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§ 2º - A identificação e caracterização do imóvel compreenderá o
município da situação, as confinanças com a menção do lado em que
se situam, a área e, ainda:

I - se urbano:
a) a localização e o nome do logradouro para o qual faz frente;
b) o número, ou se situa do lado par ou ímpar do logradouro, a

quadra e a distância métrica da esquina mais próxima.
II - se rural, o distrito, a localização e a denominação.
§ 3º - Nos imóveis rurais acima de 20ha (vinte hectares), deverá

constar do título, bem como do memorial descritivo e da planta, a
descrição da reserva legal obrigatória de, no mínimo, 20% (vinte por
cento) da área, nos termos e para os efeitos do § 2º, do art. 16 da Lei
Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal.

Art. 10 - Em favor dos ocupantes de áreas devolutas que não
preencham os requisitos dos arts. 1º ou 2º, ou não tenham cumprido a
exigência do art. 7º, poderá a Fazenda do Estado outorgar Termo de
Permissão de Uso, a título precário que conterá o disposto nos incisos
II a VIII do “caput” do artigo anterior, desde que preencham o requisito
mínimo de real aproveitamento, baseado em exploração efetiva ou na
introdução de benfeitorias.

§ 1º - A permissão de uso incidirá sobre imóveis com as áreas
estabelecidas nos incisos I e II do art. 1º e no art. 2º, de acordo com
as suas características, podendo ser ultrapassadas tais dimensões,
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), em casos excepcionais,
em razão da extensão da forma de exploração ou das benfeitorias, a
critério do Procurador-Chefe da Unidade Regional, ouvido o órgão
responsável.

§ 2º - O Termo de Permissão de Uso somente será transferível com
prévia autorização do Estado, mediante requerimento do interessado
dirigido ao Procurador-Chefe da Unidade Regional, que decidirá,
ouvido o órgão responsável.

§ 3º - Os imóveis objeto de permissão de uso poderão ter sua posse
legitimada ou regularizada, caso se verifique posteriormente o
preenchimento dos requisitos exigidos nesta lei, mediante
requerimento do permissionário dirigido ao Procurador-Chefe da
Unidade Regional, que ouvirá o órgão responsável acerca das



677

alegações, com a expedição do título de domínio, provados os
requisitos e cumprida a exigência do art. 7º, cancelando-se o termo
anterior.

Art. 11 - Os ocupantes de terras devolutas estaduais insertas nas
Áreas de Proteção Ambiental, poderão ter sua posse legitimada,
regularizada ou ter seu uso permitido, desde que, além do
procedimento e dos requisitos estabelecidos nesta lei, seja observado
o seguinte:

I - tenham se instalado na área antes de 21 de setembro de 1984;
II - haja prévia concordância da Secretaria do Meio Ambiente;
§ 1º - Dos títulos de domínio em área referida no “caput” deste

artigo, além dos requisitos estabelecidos no art. 8º, deverão constar:
I - restrições ao uso do imóvel decorrentes das normas federais e

estaduais de caráter ambiental;
II - renúncia por parte do outorgado ao recebimento de qualquer

indenização, decorrente das restrições.
§ 2º - Não serão legitimadas nem regularizadas as posses nas áreas

declaradas Zona de Vida Silvestre das APAs, sendo facultada,
contudo, a outorga de Termo de Permissão de Uso, desde que
atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no art. 9º e incisos I e
II, do “caput” deste artigo.

Art. 12 - Os títulos de domínio e os Termos de Permissão de Uso
serão lavrados pelo órgão responsável e será registrado em livro
próprio, devendo ser subscritos pelo Procurador-Geral da Justiça, pelo
Procurador Regional, pelo Secretário da Justiça, pelo Diretor Fundiário
do órgão e pelo outorgado.

Parágrafo único - Os títulos de domínio e os Termos de Permissão
de Uso deverão ser lavrados em três vias, acompanhadas de
memorial descritivo do imóvel e da reserva legal, se for o caso, planta
do imóvel e destinam-se, respectivamente, à composição de livros
próprios, que ficarão sob a guarda do órgão responsável, à juntada no
pertinente procedimento administrativo de legitimação e regularização
de posses e ao outorgado ou permissionário.

Art. 13 - A outorga de Título de Domínio ou Termos de Permissão de
Uso aos ocupantes, fica subordinada à conveniência e à
oportunidade, na medida do interesse público do Estado, ainda que
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preenchidos os requisitos estabelecidos nesta lei, com exceção
daqueles que hajam cumprido a exigência contida no art. 7º, inciso I
ou II, casos em que a legitimação ou regularização torna-se
obrigatória.

Art. 14 - A partir da aprovação desta lei, todos os contratos de
arrendamento de terras devolutas serão cancelados.

Art. 15 - Relativamente às áreas cujas posses não hajam sido
legitimadas ou regularizadas, nem tenham seu uso permitido, a
Procuradoria-Geral do Estado promoverá, também na medida do
interesse público, a execução da sentença que declarou as terras de
domínio do Estado, mediante ação reivindicatória, ficando assegurada
a indenização das benfeitorias de boa-fé.

Art. 16 - Ficam revogadas as Leis nº 11.020, de 1993, e nº 11.401,
de 1994, e o Decreto nº 34.801, de 1993, e demais disposições em
contrário.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Padre João
- 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 265/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 578/2003)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de garantia real,
por parte de empreendimentos econômicos, nas hipóteses de risco
iminente ao meio ambiente e à população e dá outras providencias.

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:
“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
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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, nas hipóteses de risco
iminente à vida ou à saúde da população, à integridade do meio
ambiente ou à de recursos econômicos, exigir do empreendedor,
independente 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.”.

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 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
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por Secretário de Estado do 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 março de 2007.
Padre João
Justificação: Cresce diariamente a preocupação de toda a sociedade

com a preservação e a conservação do meio ambiente. Esse
comportamento é uma reação às centenas de anos de agressões e de
degradação dos nossos recursos naturais, sobretudo após a
Revolução Industrial.

Hoje, predomina a idéia de que o poder econômico deve atuar da
forma mais livre possível, desde que atento a medidas que visem à
menor interferência e descaracterização possível dos nossos recursos
naturais, desde que garantidas a recuperação e a mitigação dos
impactos que eventualmente ocorram.

No entanto, nada valerá nossa disposição de conciliar exploração
econômica com preservação do meio ambiente, se não definirmos
ações efetivas nesse sentido.

Apresento o presente projeto de lei, por meio do qual espero ver
aprimorada nossa legislação ambiental, especificamente no que diz
respeito a empreendimentos que sejam considerados potencialmente
nocivos ao meio ambiente e à população.

Nos últimos dois anos, a população mineira assistiu estarrecida à
ocorrência de dois 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 e 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.

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
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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.

A proposta está em consonância com os dispositivos constitucionais
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 266/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 166/2003)

Dispõe sobre a notificação de infração de trânsito enviada ao infrator
pelo DETRAN, por remessa postal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A notificação de infração de trânsito enviada ao infrator pelo

DETRAN, por remessa postal, deverá ser obrigatoriamente
encaminhada ao destinatário mediante aviso de recebimento (A. R.),
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no qual deverá constar a identificação e o endereço do remetente.
Art. 2º - A notificação só será válida e eficazmente efetivada

mediante a assinatura do destinatário no aviso de recebimento
devidamente datado, para os efeitos do § 4º do art. 282 do Código de
Trânsito Brasileiro.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
João Leite
Justificação: O art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº

9.503, de 23/9/97) dispõe sobre a possibilidade de se notificar o
proprietário de veículo ou infrator de norma de trânsito por meio de
remessa postal ou outro meio tecnológico hábil.

O termo “notificar” significa dar ciência a alguém da prática de ato
jurídico que irá produzir efeitos na sua esfera jurídica, no caso, a
aplicação de uma penalidade de trânsito, com todas as conseqüências
legais daí decorrentes. O mesmo art. 282 do Código de Trânsito
assegura ao cidadão "a ciência da imposição da penalidade", sob
pena de ferir-se o dispositivo constitucional que garante a todos os
cidadãos o amplo direito de defesa.

O § 4º da citada lei, acrescido pela Lei nº 9.602, de 21/1/98, fixou em
30 dias o prazo para apresentação de recurso, "contados da data da
notificação da penalidade". Há que se considerar, ainda, que a
entrega da notificação mediante aviso de recebimento (A. R.),
expedida pelos Correios, sem o correspondente contra-recibo firmado
pelo notificando, não assegura a ciência da imposição de penalidade,
tampouco pode ser considerada como data inicial para o transcurso
do prazo de recurso, previsto no referido § 4º do art. 282 do Código de
Trânsito Brasileiro.

Portanto, há a necessidade de se assegurar o correto cumprimento
dos dispositivos legais referidos, bem como a de garantir ao cidadão o
amplo direito de defesa, o que deve ser feito com a expedição da
notificação pelo correio, com aviso de recebimento, cumprindo-se,
assim, a determinação de notificação do cidadão, assegurando-lhe o
direito de recorrer da multa em prazo hábil após seu efetivo
conhecimento.

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

PROJETO DE LEI Nº 267/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 397/2003)

Cria as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs -
escolas de ensino médio da rede pública estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam criadas nas escolas de ensino médio da rede pública

estadual as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs.
Art. 2º - O Poder Executivo, através de seus órgãos competentes,

promoverá palestras, cursos e treinamentos, elaborará folhetos e
tomará as demais providências que se fizerem necessárias.

Art. 3º - O Poder Executivo poderá firmar convênios com Prefeituras,
entidades não governamentais, empresas particulares e órgãos de
divulgação, visando a melhor execução desta lei.

Art. 4º - O Poder Executivo, no prazo de sessenta dias contados da
data de vigência desta lei, baixará ato próprio, regulamentando-a.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
João Leite
Justificação: Um instrumento que tem-se mostrado eficaz na

prevenção de acidentes nas empresas é a Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes. A CIPA, nas empresas, é uma comissão
composta por representantes do empregador e dos empregados e tem
como missão a preservação da saúde e da integridade física dos
trabalhadores e de todos aqueles que interagem com a empresa, com
especial atenção aos problemas de medicina e segurança do trabalho
e com a conscientização dos funcionários em todos os níveis.

Reveste-se de grande importância a existência de uma CIPA nas
escolas estaduais, por ser instrumento eficaz para a absorção, por
parte da comunidade escolar, de conceitos de segurança e limpeza na
escola e de práticas necessárias para o combate de doenças, tais
como estresse e lesão por esforço repetitivo, e, ainda, de técnicas
ergonômicas na escola.
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Os conceitos de segurança no trabalho não são novos, todavia
ainda não foram assimilados em alguns locais e, em especial, nas
escolas públicas, onde não se tem notícia de trabalho semelhante. Há
quem pense que a ordem e a limpeza, na escola, são de
responsabilidade apenas da equipe de limpeza. A responsabilidade
pela ordem e pela limpeza pertence a todos, e a CIPA pode ser um
instrumento de conscientização de alunos e funcionários a respeito da
necessidade de se manter limpa e ordenada a escola, de modo a
propiciar um melhor ambiente para todos.

Também é fundamental a conscientização de alunos, professores e
funcionários acerca de doenças modernas e que a cada dia
acometem mais nossa sociedade, como é o caso do estresse e das
lesões por esforço repetitivo. São doenças que têm causado inúmeros
prejuízos à economia nacional, sendo primordial o conhecimento por
parte da sociedade de suas causas e da forma de sua prevenção.

É, portanto, de suma importância a criação de tais comissões,
visando o esclarecimento de alunos e funcionários a respeito de
técnicas de combate a práticas danosas à comunidade e a
constituição de um espaço de interação na comunidade escolar, pelo
que contamos com o apoio para a 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 268/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.216/2005)

Autoriza o Poder Executivo a instituir o documento de identificação
da pessoa portadora de deficiência e doença crônica.

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

identificação da pessoa portadora de deficiência e doença crônica.
Art. 2º - O documento será expedido pelo órgão estadual

competente, quando solicitado pelo beneficiário devidamente
cadastrado na Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
Deficiente de Minas Gerais - CAADE.

Parágrafo único - Para efeito de cadastramento junto à CAADE, os
Conselhos Municipais das Pessoas Portadoras de Deficiências
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deverão encaminhar, anualmente, listagem de todos os munícipes
portadores de deficiências ou doenças crônicas.

Art. 3º - A cédula de identidade da pessoa portadora de deficiência
seguirá os padrões da cédula de identidade comum, acrescida da
inscrição PPD (pessoa portadora de deficiência) ou PPDC (pessoa
portadora de doença crônica) e sua categorização.

Art. 4º - A classificação do portador do documento de identidade se
dará em observância ao disposto na Lei nº 13.465 e à categorização
estabelecida no Decreto Federal nº 5.296, de 2004, nas seguintes
categorias:

I - Categoria A, portador de deficiência auditiva;
II - Categoria C, portador de doença crônica;
III - Categoria F, portador de deficiência física;
IV - Categoria M, portador de deficiência mental;
V - Categoria Mu, portador de deficiências múltiplas;
VI - Categoria V, portador de deficiência visual.
Art. 5º - O Poder Executivo, por meio de sua Coordenadoria de

Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, poderá exigir a devida
comprovação da existência da deficiência, por meio de laudo médico
expedido pelo SUS, especificando o tipo de deficiência, com o Código
Internacional de Doença - CID -, se permanente ou temporária, bem
como a real necessidade de acompanhante em suas atividades extra-
residenciais de acordo com o grau de dependência nas tarefas
cotidianas.

Parágrafo único - Em caso de real necessidade de acompanhante
durante as atividades externas, a referida cédula de identidade
conterá a informação “direito a acompanhante”, a fim de garantir a
fruição de seus benefícios discriminados nas leis pertinentes.

Art. 6º - Todos os benefícios decorrentes da legislação em vigor que
se destinem às pessoas portadoras de deficiência terão validade
mediante a apresentação da cédula de identidade em concordância
com esta lei, sendo dispensado qualquer outro documento ou
comprovação de deficiência.

Parágrafo único - Em caso de deficiência temporária expressa no
laudo, o documento de identidade de que trata a presente lei terá
validade de três anos, podendo ser renovado mediante a



686

apresentação de novo laudo.
Art. 7º - O Poder Executivo poderá promover campanha de

conscientização com a finalidade de difundir a Carteira de Identidade
do Portador de Deficiência nos municípios.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entrará em vigor no prazo de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
João Leite
Justificação: Nossa sociedade se tem esmerado para criar melhores

condições para os portadores de deficiência, aprimorando sua
legislação.

Nossas leis, de forma geral, estabelecem benefícios que visam a
minorar as dificuldades dos portadores de deficiências; no entanto, é
preciso um cadastramento mais eficiente e um documento que
identifique os beneficiários.

Esta proposição tem o intuito de possibilitar melhor identificação dos
portadores de deficiência e doença crônica, facilitando o acesso a
diversos benefícios previstos em nossa legislação, como forma de
promover a igualdade. Pretende-se, ainda, mediante o apelo popular,
conscientizar os municípios mineiros acerca da necessidade de se
criarem os conselhos municipais dos portadores de deficiências,
proporcionando com isso, maior interação entre os âmbitos estadual e
municipal para melhor coordenação de ações nessa área.

Assim, conto com o apoio de meus nobres pares à 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 269/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.390/2005)

Dá a denominação de Professor Wadson Lima, ao Centro de
Formação Desportiva de Minas Gerais, situado no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Centro de Formação Desportiva de Minas Gerais, de que
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trata o Decreto nº 43.700, de 15/12/2003, situado na Rua Santo
Agostinho, 1.271, no Bairro Horto, em Belo Horizonte, passa a
denominar-se Centro de Formação Desportiva Professor Wadson
Lima.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
João Leite
Justificação: O Centro de Formação Desportiva de Minas Gerais,

criado pelo Governador do Estado em 2003, é um antigo desejo de
todos mineiros. A criação do Centro traz a todos os desportistas a
esperança de que o Estado de Minas Gerais volte a ser um grande
centro revelador de talentos olímpicos.

O espaço no Bairro do Horto, outrora um espaço da extinta Febem,
é adequado para os propósitos do Governo Estadual de criar um
moderno centro de treinamentos para esportes olímpicos,
beneficiando os desportistas mineiros, bem como a população local,
que anseia pelo destino encontrado pelo Governo mineiro para esse
nobre espaço em Belo Horizonte.

Com este projeto de lei, pretendemos fazer uma justa homenagem a
um mineiro ilustre que sempre pautou sua vida social e política pelo
amor aos esportes e ao resgate da juventude mineira: Wadson Lima.

Falecido em fevereiro de 2005, o ex-Vereador Wadson Lima, mineiro
de Belo Horizonte, pós-graduado em Educação Física, foi professor
municipal e Secretário Municipal de Esportes em Belo Horizonte. Foi
técnico das Seleções Brasileira Juvenil e Adulta de Voleibol Feminino
e Vereador em Belo Horizonte.

Como técnico de voleibol, foi campeão mineiro 43 vezes, 12 vezes
campeão brasileiro, 11 vezes campeão sul-americano, 2 vezes
campeão mundial e 4º colocado nas Olimpíadas de Barcelona,
dirigindo a Seleção Brasileira Feminina. Sem dúvida nenhuma, uma
carreira de treinador vitoriosa, um grande exemplo para nossa
juventude.

A justa homenagem que se presta com a nomeação do Centro
Olímpico é também um incentivo à juventude mineira, uma celebração
ao espírito desportivo e ao esforço pessoal de um atleta dedicado,
exemplo eterno para os nossos jovens mineiros.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 270/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.526/2005)

Dispõe sobre a previsão, a reserva e a destinação de área
específica, nos estabelecimentos de ensino, à prática de educação
ambiental.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os edifícios destinados à instalação de escolas,

notadamente voltadas para os ensinos fundamental e médio, quer da
rede pública quer da rede particular, deverão possuir áreas livres
destinadas, especificamente, à prática de atividades relacionadas com
a educação ambiental.

Art. 2º - Com o intuito de assegurar a oportunidade e a eqüidade a
todos os educandos nas práticas diferenciadas, a área livre deverá ser
proporcional à quantidade de alunos e às classes que a unidade de
ensino possa vir a absorver.

Parágrafo único - Entende-se como prática diferenciada, as
atividades relacionadas com a horticultura, a jardinagem e o viveiro,
entre outras.

Art. 3º - Os estabelecimentos de ensino já existentes que não
contarem com área disponível para a prática das atividades a que se
refere o parágrafo anterior, deverão anexar espaços contíguos de
modo que fique assegurado o cumprimento desta lei.

§ 1º - Na impossibilidade do atendimento do disposto neste artigo,
as áreas poderão ser localizadas em terrenos próximos ao
estabelecimento de ensino, desde que garantida a locomoção e a
segurança dos alunos.

§ 2º - Poderão, ainda, os estabelecimentos de ensino, na total
impossibilidade de cumprir o disposto no artigo e no parágrafo acima
mencionados, celebrar convênios ou parcerias, com entidades ou
unidades escolares.

Art. 4º - Não será permitida a construção, a instalação ou o
funcionamento de unidades escolares que não possuam áreas
específicas destinadas à educação ambiental.
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Art. 5º - Os atuais estabelecimentos de ensino terão um prazo de
180 dias, para se adaptarem ao que ora se propõe nesta lei.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em 90 dias
contados de sua promulgação.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua promulgação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
João Leite
Justificação: Entre os conceitos basilares da Carta Federal

encontramos o direito à educação e ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado.

É função do poder público propiciar a educação ambiental em todos
os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente (inciso VI do § 1º do art. 225 da Constituição Federal).

A educação ambiental é, hoje em dia, componente essencial da
educação de todos, das crianças e adultos, devendo estar presente,
de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo
educativo, em caracteres formal e não formal.

Com a proposta apresentada, o Estado estará dando aos alunos
condições para obter o conhecimento necessário para a preservação
do meio ambiente, funcionando como disseminadores de cultura
ecológica em suas comunidades, apresentando propostas para
melhor manejo do solo, para o uso racional da água e para a
reciclagem do lixo.

Nossa proposição tem o escopo de equipar os estabelecimentos de
ensino com áreas específicas voltadas para a prática da educação
ambiental, pelo que contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 271/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.672/2005)

Cria as Comissões de Acompanhamento do Controle Social e
Ambiental no âmbito das escolas públicas da rede de ensino do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam instituídas nas escolas da rede de ensino público do
Estado de Minas Gerais as Comissões de Acompanhamento do
Controle Social e Ambiental.

Art. 2º - As Comissões de Acompanhamento do Controle Social e
Ambiental terão por objetivos gerais a proteção da vida, da saúde, do
meio ambiente e das condições de trabalho dos profissionais da
educação e dos demais integrantes da comunidade escolar.

Art. 3º - As Comissões de Acompanhamento do Controle Social e
Ambiental da Rede de Ensino Público do Estado de Minas Gerais têm
os seguintes objetivos específicos:

I - desenvolver a reflexão nas escolas e nas respectivas
comunidades acerca da violência no ambiente escolar e em suas
imediações;

II - realizar atividades que congreguem educadores, alunos,
membros das comunidades e autoridades, voltadas ao combate à
violência, à preservação do meio ambiente e à melhoria das
condições sociais locais;

III - elaborar, em conjunto com a comunidade local e as autoridades
públicas, um mapa de risco do entorno das escolas e suas
comunidades respectivas, para que sejam elaboradas estratégias de
prevenção e combate às situações de risco à vida e ao meio
ambiente;

IV - implementar medidas preventivas e cautelares no âmbito
escolar, em situações nas quais os profissionais da educação e
alunos estejam sob risco, seja de violência, seja por qualquer outro
fator que possa comprometer sua incolumidade;

V - desenvolver programas de treinamento para a criação de
brigadas de combate a incêndios nas escolas e nas comunidades;

VI - desenvolver oficinas, projetos e outras atividades similares,
voltados ao esclarecimento e à orientação dos profissionais da
educação, dos alunos e da comunidade, em relação a sua saúde,
segurança e ao bom manejo do meio ambiente;

VII - identificar questões de risco de saúde pública na comunidade
da escola, ouvindo os alunos, seus pais ou responsáveis;

VIII - interagir com as autoridades públicas visando à obtenção de
informações úteis à comunidade, desde que não possuam caráter
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sigiloso, podendo, ainda, solicitar seu comparecimento às reuniões da
Comissão para a prestação de esclarecimentos.

Art. 4º - As Comissões de Acompanhamento do Controle Social e
Ambiental poderão solicitar dos órgãos estaduais relatórios dos casos
de violência contra pessoas e infrações ambientais ocorridas nas
escolas e em seu entorno.

Parágrafo único - Poderá ser criado, a critério das comissões locais,
banco de dados a partir do levantamento das situações de violência e
infrações ao meio ambiente ocorridas nas escolas e nas vizinhanças,
para ser utilizado em pesquisas voltadas ao tema.

Art. 5º - As Comissões de Acompanhamento do Controle Social e
Ambiental da Rede de Ensino do Estado de Minas Gerais serão
compostas pelas seguintes representações:

I - direção da escola;
II - associação de pais e mestres;
III - conselho da escola;
IV - grêmio estudantil;
V - associações de moradores dos bairros abrangidos pela área da

escola;
VI - comunidades das igrejas.
Parágrafo único - Os representantes dos segmentos previstos nos

incisos V e VI serão escolhidos em assembléias regularmente
convocadas pela direção da escola, democraticamente.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo de 60
dias contados de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
João Leite
Justificação: A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art.

214, determina que todos os cidadãos mineiros têm direito a meio
ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever do Estado e da
coletividade sua defesa e conservação para as gerações presentes e
futuras.

A Carta Estadual garante, ainda, como objetivos prioritários do
Estado, a participação do cidadão na discussão de temas de seu
interesse, promovendo a regionalização da ação administrativa e a
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criação de condições para a segurança e a ordem públicas.
Para assegurar a efetividade dos direitos consagrados pela

Constituição, o Estado deve promover a educação ambiental,
devendo, também, incentivar a discussão entre os cidadãos de temas
relevantes à sua segurança e bem-estar, assegurando-lhes o livre
acesso às informações básicas sobre o meio ambiente, saúde,
educação e segurança, incluindo a participação da sociedade.

A melhor forma de se obter o comprometimento de uma comunidade
para com a melhoria de suas condições de vida é fomentando sua
participação na discussão dos aspectos que influem no seu dia-a-dia,
repassando-lhe informações a respeito dos problemas e das possíveis
soluções. Para tanto, se faz necessária a integração entre
comunidade escolar e autoridades locais, pelo que a criação das
Comissões de Acompanhamento do Controle Social e Ambiental
poderá contribuir para o debate e a persecução da melhoria da
qualidade de vida das comunidades.

Em vista do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para
a aprovação deste projeto de lei, como forma de contribuir para o
bem-estar social.

- 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 272/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.810/2005)

Cria a Área de Proteção Ambiental da Bacia do Samburá, situada
nos Municípios de Medeiros, Bambuí e São Roque de Minas, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Área de Proteção Ambiental da Bacia do

Samburá - APA Bacia do Samburá -, como unidade de conservação
de uso sustentável, formada pela bacia hidrográfica situada a
montante da confluência com o Rio São Francisco, no Município de
São Roque de Minas, cujo território abrange parte dos Municípios de
Medeiros, Bambuí e São Roque de Minas.

Parágrafo único - Os limites de área de que trata o "caput" deste
artigo são os definidos pelo perímetro da bacia hidrográfica do Rio
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Samburá, a montante da confluência com o Rio São Francisco.
Art. 2º - A APA Bacia do Samburá destina-se à recuperação, à

preservação e à conservação do Rio Samburá e de seus afluentes e:
I - à proteção do ecossistema ribeirinho para a manutenção do

regime hidrológico;
II - à preservação dos remanescentes florestais da bacia

hidrográfica;
III - à recomposição florestal da vegetação ciliar e das demais áreas

de preservação permanente previstas na Lei nº 10.561, de 27 de
dezembro de 1991;

IV - à melhoria das condições para a recuperação e a proteção da
fauna e da flora regionais, em especial das espécies ribeirinhas e da
ictiofauna;

V - a estimular a melhoria da qualidade ambiental das áreas
circunvizinhas.

Art. 3º - Fica proibida, na área de proteção ambiental das áreas
circunvizinhas:

I - promover ações de desmatamento e degradação ambiental de
drenagem, aterro, obstrução de canais e outras que descaracterizem
os ecossistemas da bacia, sem medidas compensatórias de
recuperação ambiental, resguardando o efeito estabilizador da
cobertura vegetal contra o aparecimento de pontos suscetíveis à
erosão;

II - realizar obras que importem ameaça ao equilíbrio ecológico ou
que atentem contra os objetivos referidos no artigo anterior;

III - realizar terraplanagem, aterros e demais obras de construção
civil sem as devidas medidas de proteção aos ecossistemas,
previamente aprovadas pelos órgãos ambientais ou de gestão da
APA;

IV - usar herbicidas em áreas ribeirinhas ou produtos químicos em
área cuja distância em relação às margens seja inferior a 150m (cento
e cinqüenta metros) e lançar efluentes sem o prévio tratamento;

V - pescar com utilização de redes, tarrafas, armadilhas ou
assemelhados.

Art. 4º - A APA Bacia do Samburá será regulada pelo Poder
Executivo, no prazo de cento e oitenta dias a contar da promulgação
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desta lei, em decreto que disporá sobre:
I - os zoneamentos ecológico e econômico de toda a bacia

hidrográfica constituinte da unidade, estabelecendo as atividades a
serem encorajadas, limitadas, restringidas ou proibidas em cada zona,
de acordo com a legislação aplicável;

II - a constituição e a competência do sistema de gestão da unidade,
com definição de prazo para sua instalação, observando-se que:

a) a unidade disporá de um Comitê presidido pelo órgão responsável
por sua administração e constituído por representantes dos órgãos
públicos, de organizações da sociedade civil e da população
residente, observando-se, em sua composição, a paridade entre o
poder público e a sociedade civil;

b) a administração da unidade será exercida pela Fundação
Estadual de Meio Ambiente, que, em conjunto com o Comitê ou
mediante convênio com outras entidades estaduais, a fiscalizará e
supervisionará.

Art. 5º - As instituições estaduais de crédito e financiamento darão
prioridade aos pedidos encaminhados com apoio da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
destinados à racionalização do uso do solo nas propriedades situadas
na APA Bacia do Samburá.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
João Leite
Justificação: A repercussão na imprensa da descoberta de uma

nova nascente do Rio São Francisco tem sido muito grande,
envolvendo uma polêmica histórica. O coordenador técnico da
Expedição Américo Vespúcio, engenheiro da Codevasf, Geraldo
Gentil, em reportagem concedida ao jornal “Folha do Meio Ambiente”,
alegou que “essa é uma notícia que tem conseqüência histórica,
geográfica, política, ambiental e cultural”.

Segundo o pesquisador, “a bacia hidrográfica é hoje a base do
planejamento dos recursos hídricos para o desenvolvimento
sustentado de uma região, chamando a atenção para a grave situação
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das cabeceiras a montante de Três Marias e das sub-bacias que para
lá convergem, como as dos Rios Pará, Paraopeba, das Velhas,
Marmelada, Indaiá, além das ‘historicamente desconhecidas’
cabeceiras e seus primeiros formadores”.

Há que considerar todo rio como um ser vivo, ou seja, tudo que se
faz na cabeça do rio repercute nos pés e vice-versa. É necessária
uma atuação também a montante da barragem de Três Marias,
coordenando esforços e recursos para a revitalização do Rio São
Francisco. Cada nascente de um minúsculo tributário repercute
positiva ou negativamente nos rios, sendo fundamental o cuidado de
forma integrada, evitando-se atividades desordenadas que provoquem
focos de pré-desertificação e vossorocas.

A bacia hidrográfica do Rio São Francisco deve ser entendida,
então, como um grande sistema de vasos comunicantes, com a
perpétua circulação da água no ciclo hidrológico, que abrange as
matas, as nuvens de chuva, o lençol freático, a água subterrânea e as
nascentes. É premente a necessidade de se preservarem matas
ciliares e de topo, de se controlar a utilização de agrotóxicos e de se
manter um equilíbrio dinâmico e robusto do rio e de seus afluentes.

Nas palavras do Secretário José Carlos Carvalho, encontramos
suporte para a definição da importância do Rio Samburá. O Secretário
assim se expressa: “Bem no pé do ipê amarelo brotam as águas
cristalinas do Rio Samburá. O filete de água corre por entre
braquiárias, capim barba-de-bode e pouca mata ciliar, serpenteando
vales e montanhas até encontrar o histórico São Francisco, para,
juntos, atravessarem cinco Estados brasileiros até o Oceano Atlântico.
Os novos estudos, certamente, contribuirão para que cuidados
redobrados se tomem em relação ao tributário maior do rio, cujas
nascentes talvez até reclamem a criação de uma unidade de
conservação para melhor protegê-las. Vamos nos debruçar sobre os
resultados da pesquisa da Codevasf para orientar nossas decisões
setoriais, ouvindo a Agência Nacional de Águas, como órgão técnico
federal responsável por estas definições. Com uma ou duas
nascentes, uma histórica, outra geográfica - não importa -, o São
Francisco é a esperança de dias melhores e de condições mais
saudáveis de vida para uma parte considerável de nossa população



696

do semi-árido”.
A instituição da APA Bacia do Samburá deve ser entendida como

um poderoso instrumento de planejamento regional, estabelecendo
uma nova forma de convívio harmônico entre o rio e a comunidade,
com um aproveitamento mais racional dos recursos naturais da bacia
hidrográfica.

É fundamental a participação da sociedade civil, ao lado do poder
público, na administração dessa unidade de conservação,
assegurando a gestão do uso dos recursos hídricos de acordo com os
princípios do desenvolvimento sustentável. Os Municípios integrantes
da Bacia do Rio Samburá poderão, com a aprovação da área de
preservação ambiental, unir esforços para a celebração de acordos,
contratos e convênios entre si ou com entidades públicas ou
organizações não governamentais, incrementando ações de
recuperação do rio e criando condições para a melhoria qualitativa das
águas do Rio São Francisco.

Pelo exposto, submeto o projeto de lei aos pares desta Casa, para
que, ao aprová-lo, prestem uma valiosa contribuição aos Rios
Samburá e São Francisco.

- 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 273/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.891/2005)

Declara de utilidade pública a Associação Estrela da Manhã de
Águas Formosas, com sede no Município de Águas Formosas.

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

Manhã de Águas Formosas, com sede no Município de Águas
Formosas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
João Leite
Justificação: A Associação Comunitária Estrela da Manhã de Águas

Formosas é uma associação sem fins lucrativos que tem como
objetivo precípuo desenvolver ações em prol das crianças e
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adolescentes do Município de Águas Formosas. Apóiam, atualmente,
64 crianças de 5 a 12 anos fornecendo-lhes reforço escolar,
alimentação, atividades desportivas e de lazer.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida
das crianças, razão pela qual acreditamos que o reconhecimento da
entidade como de utilidade pública estadual fortalecerá o trabalho que
vem sendo realizado. Conto, pois, com o apoio dos Nobres Colegas
para a aprovação do presente projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 274/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.015/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Wakeboard -
ABW -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

de Wakeboard - ABW -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
João Leite
Justificação: A Associação Brasileira de Wakeboard - ABW -, com

sede no Município de Belo Horizonte, é uma entidade civil sem fins
lucrativos fundada em 27/8/2003,que congrega praticantes do
“wakeboard”, esporte que tem apresentado notável crescimento entre
os jovens mineiros, considerando-se, ainda, o potencial do Estado de
Minas Gerais, pela presença de lagoas propícias para a prática do
esporte.

Acreditamos que o reconhecimento da Associação Brasileira de
Wakeboard como de utilidade pública fortalecerá o trabalho que vem
sendo realizado, trazendo grande contribuição para o desporto mineiro
e colocando Minas Gerais como o principal pólo de desenvolvimento
desse esporte, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas à
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 275/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 3.065/2006)
Dispõe sobre o cancelamento de serviços prestados de forma

contínua.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os prestadores de serviços continuados ficam obrigados a

assegurar aos consumidores a faculdade de solicitar o cancelamento
do serviço pelos mesmos meios pelos quais foi solicitada a aquisição.

Art. 2º - Obrigam-se, ainda, a facilitar o cancelamento do serviço por
meio do telefone, da rede mundial de computadores - internet - ou do
correio.

Art. 3º - Consideram-se, para os efeitos desta lei, como prestação de
serviços continuados, sem prejuízos de outros similares:

I - assinaturas de jornais, revistas e outros periódicos;
II - televisão por assinatura, provedores de internet, linhas

telefônicas fixa ou móvel, transmissão de dados e serviços acrescidos;
III - academias de ginástica e cursos livres;
IV - títulos de capitalização e seguros;
V - cartões de crédito e cartões de desconto.
Art. 4º - Os infratores ficam sujeitos às penalidades previstas no art.

56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
João Leite
Justificação: Uma das grandes dificuldades para o consumidor é o

cancelamento da assinatura de telefones, jornais, provedores de
internet ou cartões de crédito. A proposta deste projeto de lei é
determinar que tais prestadores de serviços cancelem os serviços da
mesma forma pela qual foram solicitados. O consumidor poderá
contar, ainda, com a facilidade de efetuar os cancelamentos por meio
da internet ou por carta, sempre que os serviços forem contratados
por esses meios.

A negativa, por parte dos prestadores de serviços, de cancelá-los de
forma ágil e eficiente traz para o consumidor inúmeros problemas e
grande frustração, obrigando-o a intermináveis contatos até que sua
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solicitação seja atendida.
Com a apresentação deste projeto de lei esperamos contribuir para

a efetivação de mais uma disposição do Código de Defesa do
Consumidor no Estado, gerando um benefício real para os
consumidores mineiros, razão pela qual conto com o apoio dos nobres
pares para sua aprovação.

- 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 276/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.639/2006)

Declara de utilidade pública a Associação para Evangelização,
Radiodifusão e Assistência Social Boas Novas, com sede no
Município de Igarapé.

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

Evangelização, Radiodifusão e Assistência Social Boas Novas, com
sede no Município de Igarapé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
João Leite
Justificação: A Associação para Evangelização, Radiodifusão e

Assistência Social Boas Novas, com sede no Município de Igarapé, é
uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo prestar
assistência social, apoiando carentes nas áreas de saúde, educação,
alimentação, habitação e profissionalização, entre outras.

Sua missão é contribuir para a melhoria da qualidade de vida da
população, atuando, inclusive, na formação profissional dos
moradores de Igarapé, pelo que acreditamos que o reconhecimento
da entidade como sendo de utilidade pública estadual fortalecerá o
trabalho que vem sendo realizado. Assim, contamos com o apoio dos
nobres colegas para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 277/2007
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(Ex-Projeto de Lei nº 3.711/2006)
Declara de utilidade pública a Asbe - Ação Social Ebenézer, com

sede no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Asbe - Ação Social

Ebenézer, com sede no Município de Vespasiano.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
João Leite
Justificação: A Asbe, Ação Social Ebenézer, com sede no Município

de Vespasiano, é uma entidade sem fins lucrativos que tem como
objetivos prestar assistência social com apoio a carentes nas áreas de
saúde, educação e habitação, entre outras, com ênfase nas crianças e
idosos.

A entidade tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade
de vida da população. Para tanto, atua na formação educacional dos
moradores de Vespasiano, pelo que acreditamos que o
reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública estadual
fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado.

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres colegas para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 278/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.797/2005)

Dispõe sobre o Dia da Ética e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia da Ética a ser comemorado anualmente

no dia 22 de setembro.
Art. 2º - O Dia da Ética deverá ser comemorado na Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, nas escolas da rede estadual
de ensino público e nas repartições públicas estaduais.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Célio Moreira
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Justificação: O dia 22 de setembro se tornou um marco regulatório
para a ética nos Legislativos Estaduais do País. Nesta data, a União
Nacional dos Legislativos Estaduais - Unale - promoveu na Câmara
Federal, em Brasília, o lançamento oficial de uma Campanha Nacional
denominada Grito pela Ética na Política. O evento, que reuniu
Deputados com assento em todas as Assembléias Legislativas
Estaduais, teve e tem como objetivo o fim da corrupção no Brasil.
Durante tão vitorioso encontro, ficou definido que a cogitada data seria
perpetuada no calendário de todos os Estados brasileiros como o Dia
da Ética.

O Brasil vive uma crise sem precedentes na sua história política. A
classe política, vitimada por escândalos e pelas mazelas que uma
minoria de políticos inescrupulosos provocou, vê os Parlamentos
transformados em casas de suspeição e enlameados os políticos,
mesmo os de bem.

O atual sistema político-partidário está a exigir reformas profundas e
urgentes, em que a ética possa guiar toda atividade pública e privada.
Os parlamentares não podem se esquecer de que, muito mais do que
políticos, são antes de tudo cidadãos brasileiros, tendo inafastável
compromisso para com os concidadãos que neles depositaram seu
voto de confiança. Todos têm o dever de promover a moralização do
meio político, de recuperar a auto-estima de nossa gente e de renovar
os valores éticos e morais como norma de conduta.

A ética não deve ser encarada como uma obrigação, mas, isto sim,
e sempre, como uma prática inerente a uma correta atividade política.
Desse modo, todos os cidadãos responsáveis devem se unir para
resgatar os verdadeiros valores políticos, cientes e conscientes de que
é pelo exercício ético e espírito público que será resgatada a dívida
social da Nação, reduzindo-se as brutais desigualdades e
promovendo-se o tão esperado desenvolvimento sócio-econômico e
cultural.

Nessa ordem de coisas, a palavra de ordem, mais do que nunca, é a
transparência.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art.
102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 279/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.961/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Corinto o imóvel
que especifica.

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

Corinto o imóvel situado nesse Município, na localidade denominada
Rua Casuarina, esquina com Rua Petrolino Soares, com área total de
2.000m2 (dois mil metros quadrados), confrontando, por uma das
frentes, numa extensão de 50m (cinquenta metros), com a citada Rua
Casuarina, confrontando mais numa extensão de 40m (quarenta
metros) com a Rua Petrolino Soares, do lado direito, numa extensão
de 40m (quarenta metros) com o mesmo doador, imóvel esse havido
por doação de Raulino Floresta de Magalhães, conforme escritura
pública de doação lavrada pelo Tabelionato do 1º Ofício da Comarca
de Corinto, no Livro 3 - I, a fls. 118, em 21/10/61, e registro transcrito
sob o nº 9.315, do Livro 3 - F do Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único - O imóvel destina-se à realização de obras sociais
de lazer do Município.

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 de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O imóvel objeto deste projeto foi havido pelo Estado em

1961, através de doação feita pelo Sr. Raulino Floresta de Magalhães.
Localizado na Vila Alvarenga, esse imóvel será de extrema
importância para que o Município, juntamente com as comunidades
local e fronteiriça, possa reativar o antigo ginásio e espaço de lazer
que funcionou por mais de 30 anos num terreno baldio localizado nas
suas proximidades.

Pretende o Município obter a doação do imóvel para dar-lhe fins
sociais e de interesse coletivo, bem como para firmar parcerias com a
comunidade na busca do bem comum. A única área de lazer existente
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naquela região foi extinta há mais de cinco anos, com a venda do
imóvel onde funcionava. Desde então, os moradores já não têm local
para realizar festividades, recreações, jogos esportivos,
confraternizações e demais atividades de lazer. Além de proporcionar
momentos de lazer à comunidade, direito de todo cidadão, as
atividades realizadas incentivavam a convivência pacífica e
harmoniosa entre as pessoas, promovendo sua integração e a
diminuição da violência.

O imóvel em questão encontra-se inutilizado, não atendendo a
nenhuma função social, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXII, da
Constituição Federal. Além disso, são direitos sociais garantidos
constitucionalmente a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o
lazer, entre outros.

Com intuito de implementar os princípios constitucionais e o bem
comum no Município de Corinto, é que apresentamos este projeto de
lei, contando com o apoio dos nobres pares, à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 280/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.143/2006)

Declara de utilidade pública a Corporação e Sociedade Musical
Nossa Senhora do Bom Sucesso, com sede no Município de Caeté.

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

Sociedade Musical Nossa Senhora do Bom Sucesso, com sede no
Município de Caeté.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação supra mencionada, sociedade civil sem fins
lucrativos, que tem por finalidade a disseminação da arte musical,
apresentações em festas cívicas e religiosas e outras atividades
correlatas que permitem sempre o incentivo, a prática, o
aprimoramento e o engrandecimento artístico e cultural do Município
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de Caeté.
Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- 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 281/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.557/2006)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Buenópolis o imóvel que especifica.

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

Município de Buenópolis o imóvel de propriedade do Estado, situado
no perímetro urbano desse Município, com área total de 1.600m2 (mil
e seiscentos metros quadrados), confrontando pela frente, numa
extensão de 40m (quarenta metros), com a Rua Olavo Bilac; pelo lado
direito, numa extensão de 40m (quarenta metros), com a Rua Antônio
Cézar de Medeiros; pelo lado esquerdo, numa extensão de 40m
(quarenta metros), com a Rua Alcides Diniz Couto; e, pelos fundos,
numa extensão de 40m (quarenta metros), com o desvio da EFC do
Brasil, imóvel esse havido por doação da Prefeitura Municipal de
Buenópolis, conforme escritura pública de doação lavrada pelo
Escrivão de Buenópolis, em 13 de agosto de 1953, e registrada no
Cartório de Registro de Imóveis de Corinto, a fls. 25 do Livro 3-F das
Transcrições das Transmissões, sob o número de ordem 6.827.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se à abertura
de via urbana.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O imóvel objeto deste projeto de lei foi adquirido pelo

Estado por doação do Município de Buenópolis, em 1953, para a
edificação de uma cadeia pública. Porém, passados mais de 50 anos,
a destinação do imóvel não foi concretizada, e ele encontra-se sem
utilização.

O Município necessita dar prosseguimento à abertura de uma rua
que passará pelo referido imóvel, pois, em breve, será construída nas
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imediações uma escola pública. A abertura dessa via irá facilitar o
trânsito local e o acesso à escola, além de oferecer maior segurança
aos estudantes e demais cidadãos.

Convém ressaltar que o Município de Buenópolis já doou mais dois
imóveis para o Estado, com a finalidade de construção de cadeias
públicas. Por isso, o Município solicita a reversão do imóvel em
questão para que possa realizar a referida obra.

Com o intuito de implementar os princípios constitucionais e o bem
comum no Município de Buenópolis, apresentamos este projeto de lei
e contamos com o apoio 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 282/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.634/2006)

Declara de utilidade pública a Comunidade Ele Clama, com sede no
Município de Contagem.

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

Clama, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Comunidade Ele Clama, associação civil sem fins lucrativos,
que tem por finalidade criar albergues, orfanatos, asilos e abrigar,
tratar e reintegrar à sociedade indivíduos que se encontram sob o uso
de drogas.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 283/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 234/2003)

Institui a Medalha do Mérito Professor Gerson Boson e dá outras
providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Medalha do Mérito Professor Gerson

Boson, destinada a homenagear, anualmente, dez pessoas físicas e
jurídicas com o reconhecimento do poder público estadual, por sua
atuação no meio universitário mineiro.

Parágrafo único - A medalha será acompanhada de diploma
correspondente à honraria.

Art. 2º - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do
Estado, em solenidade pública a ser realizada na última semana do
mês de março.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: O Prof. Gerson Boson dedicou sua inteligência e

esforços ao meio universitário mineiro.
Renomado professor, lecionou na Faculdade de Direito da UFMG,

foi Reitor da mesma Universidade e ocupou, até a data de seu
falecimento, o cargo de Reitor da UEMG.

A criação da Medalha do Mérito tem por finalidade agraciar
personalidades que se destaquem nas atividade e no apoio ao meio
universitário, perpetuando a memória do ilustre mestre de tantas
gerações de jovens em Minas.

A cultura jurídica e o magistério universitário mineiro guardam o
brilho e a capacidade do grande educador, cujo exemplo estará vivo
no ambiente estudantil e na memória de todos nós.

Peço, pois, aos meus ilustres Pares, a aprovação desta proposição,
numa homenagem à memória do insigne Reitor e estímulo ao meio
universitário.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 284/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 701/2003)

Institui o Sistema de Informações em Saúde do Trabalhador e dá
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outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Informações em Saúde do

Trabalhador - SIST-MG - e implantada a Vigilância Epidemiológica em
Saúde do Trabalhador.

Art. 2º - As doenças relacionadas com o trabalho, listadas no Anexo
I desta lei, ficam incluídas na relação de agravos de notificação
compulsória, conforme Código Internacional de Doenças - CID 10 - e
a Lista de Doenças Relacionadas com o Trabalho - Portaria MS nº
1.339, de 18 de novembro de 1999.

Art. 3º - Fica obrigatória a notificação de acidentes de trabalho,
típicos ou de trajeto, ocorridos com qualquer indivíduo, seja na
condição de condutor, passageiro ou pedestre, seja por exposição
acidental a agentes químicos, físicos e biológicos, seja por acidente
com animais peçonhentos, quando ocorrerem por ocasião da
atividade profissional.

Parágrafo único - A obrigatoriedade da notificação de acidentes de
trabalho de que trata o “caput” deste artigo inclui, também, o registro
de acidentes perfurocortantes, independentemente de resultarem ou
não em doença infecto-contagiosa.

Art. 4º - Fica aprovado o Relatório Individual de Notificação de
Agravo - RINA -, constante no Anexo II desta lei, como instrumento de
notificação compulsória de doenças e acidentes de trabalho, aplicável
a trabalhadores dos mercados formal e informal, urbanos e rurais, sob
qualquer regime de relação de trabalho, a ser preenchido por todos os
serviços de atendimento em saúde, públicos, privados, conveniados,
filantrópicos, sindicais ou empresariais, ambulatoriais ou de pronto
atendimento.

Art. 5º - Fica aprovada a Ficha Individual de Notificação de Supeita
de Agravo - FIS -, constante no Anexo III desta lei, como instrumento
de notificação de suspeita de agravo relacionado com o trabalho, a ser
preenchida por agentes comunitários, sindicalistas, educadores e
conselheiros de saúde.

Art. 6º - A Secretaria de Estado da Saúde, sob orientação da
Coordenadoria de Política de Atenção Integral à Saúde do
Trabalhador, definirá o fluxo de comunicação e sistematização em
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níveis estadual, municipal e regional, com vistas ao desenvolvimento
das ações descentralizadas de vigilância epidemiológica.

Art. 7º - A emissão de  Comunicação de Acidentes de Trabalho -
CAT - para doenças e acidentes de trabalho mantém-se inalterada e
obrigatória, nos termos da lei.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a partir de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Doutor Viana

Anexo I
  * - As tabelas referentes a Lista de Doenças Relacionadas com o
Trabalho foram publicadas no “Diário do Legislativo” de 10.3.2007.

1 - Esta listagem, embora tenha sido elaborada e formalizada pelo
Ministério da Saúde, não impede que outras doenças sejam
notificadas, bastando haver suspeita ou confirmação de sua relação
com o trabalho.

Anexo II
  * -  A tabela referente ao “Sistema de Informações em Saúde do
Trabalhador - SIST-MG - Relatório Individual de Notificação de Agravo
- RINA” foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.3.2007

Anexo III
  *-  A tabela referente ao “Sistema de Informações em Saúde do
Trabalhador SIST-MG - Ficha Individual de Notificação de Suspeita de
Agravo - FIS - Notificação de Caso Suspeito” foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.3.2007.

Justificação: O projeto baseia-se no disposto no art. 200, inciso II, da
Constituição Federal, que atribui ao Sistema Único de Saúde as ações
de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as que visam à
saúde do trabalhador; no inciso II do art. 186 da Constituição do
Estado e na Lei nº 8.080, de 19/9/90, que institui ações de saúde do
trabalhador e de proteção ao meio ambiente, incluindo um conjunto de
atividades que se destinam, por meio de ações de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e à proteção à
saúde dos trabalhadores; e, no art. 28, I a IV, da Lei nº 13.317, de
1999, que instituiu o Código de Saúde de Minas Gerais.
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Por outro lado, há um forte impacto financeiro e social no setor
público, em decorrência do atendimento e da recuperação dos
acidentados no trabalho. Por esse motivo, são prementes a avaliação
epidemiológica e o controle de riscos para o planejamento das ações,
bem como o estabelecimento de prioridades na alocação de recursos.

Tendo em vista a competência concorrente na área de
epidemiologia e no controle de acidentes, doenças e agravos
relacionados com o trabalho, esta proposição tem por objetivo suprir
uma lacuna normativa no âmbito do Estado, sobre a matéria em
questão.

- 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 285/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 808/2003)

Dispõe sobre pagamento de tarifa mínima de consumo de energia
elétrica à concessionária de serviço público na forma da lei.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedido aos consumidores de energia elétrica que

tenham na família dependentes de aparelhos elétricos para sua
sobrevivência o pagamento de tarifa mínima aos usuários,
proprietários ou inquilinos de imóveis residenciais.

Art. 2º - As concessionárias de serviço público de energia elétrica
deverão promover, no prazo de 90 dias da publicação desta lei, a
inscrição dos consumidores que terão direito ao pagamento de taxa
mínima.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A prestação de serviço público de fornecimento de

energia elétrica é considerada essencial e dever do Estado, que
poderá terceirizar o serviço por meio de licitação pública ou criar
empresa pública para prestar esse tipo de serviço, a exemplo do que
ocorre com a CEMIG.

O Estado também é responsável pela saúde de seus cidadãos,
devendo proporcionar tratamento e hospitalização àqueles que
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necessitam. O meu projeto tem por finalidade proporcionar às pessoas
que, mesmo vivendo na dependência de aparelhos elétricos para sua
sobrevivência, possam ter o tratamento em casa, junto de sua família.
A concessão de pagamento de taxa mínima de energia é muito menor
que o ônus do Estado na manutenção de um paciente em hospital.

Vimos recentemente uma situação inusitada em que a CEMIG
determinou o corte de energia elétrica em uma residência onde existia
uma criança que necessitava de aparelho elétrico para sua
sobrevivência. No intuito de resolver este caso, ocorrido em Montes
Claros, foi acionada a Defensoria Pública, o Ministério Público e o
Judiciário para garantirem ao menino o direito de viver.

- 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 286/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 815/2003)

Dispõe sobre o ensino do braile em escolas especiais no Estado e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica reconhecido o braile como meio de expressão escrita,

de uso corrente nas escolas especiais de portadores de deficiência
visual no Estado.

Art. 2º - O currículo escolar incluirá a disciplina Sistema Braile,
aplicável ao aluno portador de deficiência visual, matriculado na rede
pública ou em escola de ensino especial, que dele necessitar.

Art. 3° - Fica o Estado autorizado a efetuar convên ios com
municípios e com escolas de ensino especial para receberem alunos
matriculados na rede pública estadual, a fim de que tenham acesso a
tratamento especial.

Art. 4º - O Estado promoverá a transcrição para o braile do material
didático em uso na rede pública estadual, de acordo com a demanda
anualmente verificada.

Art. 5º - O Estado fornecerá livros em braile à biblioteca da Escola
Estadual São Rafael, base do ensino ao deficiente visual no Estado.

Art. 6º - O Estado, sempre que possível, promoverá cursos de
técnicas de orientação e mobilidade e de braile e estágios para os
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professores especializados em ministrar aulas a deficientes visuais
das escolas estaduais e conveniadas, com o intuito de modernizar e
adequar o ensino especial à rede física.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: O projeto ora apresentado tem por finalidade melhorar

o ensino especial voltado para o deficiente visual. Em recente visita à
Escola Estadual São Rafael, minha equipe constatou a dificuldade de
seus professores em adquirir material didático e livros, sendo que os
poucos livros que conseguem em braile vêm da Fundação para o
Livro do Cego no Brasil, sediada em São Paulo. É mínima a remessa
de livros feita pelo Estado. Só em Belo Horizonte existem cerca de 50
escolas particulares e públicas que dependem do material fornecido
pela Escola Estadual São Rafael. Esta Escola possui quatro máquinas
de impressão em braile, mas três delas estão estragadas, sem
nenhuma manutenção.

Os convênios com os municípios e entidades, como a APAE, são
necessários porque em cada sala de ensino especial, nas escolas do
interior, é obrigatória a presença de professores especializados e
psicólogos, o que aumenta demasiadamente o custo para o Estado.

- 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 287/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.156/2003)

Institui a Medalha do Mérito Dona Risoleta Tolentino Neves e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Medalha do Mérito Dona Risoleta Tolentino

Neves, destinada a homenagear, anualmente, dez pessoas físicas e
jurídicas com o reconhecimento do poder público estadual, por sua
atuação e colaboração à assistência social em nosso Estado.

Parágrafo único - A medalha será acompanhada de diploma
correspondente à honraria.

Art. 2º - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do
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Estado, em solenidade pública a ser realizada no mês de julho, por
ser o mês de nascimento de Dona Risoleta.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: Dona Risoleta Tolentino Neves presidiu o Serviço

Voluntário de Assistência Social - SERVAS - durante os Governos
Tancredo Neves e Hélio Garcia, realizando um trabalho de grande
repercussão na área de assistência à população carente. Foi
Coordenadora Estadual do Programa Nacional do Voluntariado da
Legião Brasileira de Assistência - PRONAV-LBA.

Em São João Del-Rei, terra natal de seu marido, Tancredo Neves,
Dona Risoleta fundou as creches Centro Infantil Risoleta Neves, no
Bairro Senhor dos Montes, e o Centro Infantil Celina Viegas, no Bairro
Tejuco.

Dona Risoleta foi um exemplo de mulher na política brasileira,
discreta, mas com grande atuação ao lado de seu marido: o imortal
Presidente Tancredo Neves. Mostrou ser forte e determinada por
ocasião do velório do marido, no Palácio da Liberdade, quando, com
sua serenidade, coordenou o povo, recomendando calma e
tranqüilidade a quase 1 milhão de pessoas, que foram se despedir do
Presidente eleito do Brasil e ex-Governador de Minas Gerais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 288/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 132/2003)

Dispõe sobre a criação do Programa Saúde na Escola, no âmbito da
rede estadual de ensino de Minas Gerais, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação

de Minas Gerais, o Programa Saúde na Escola, destinado a proteger
a saúde, diagnosticar e analisar os principais problemas manifestados
pelos alunos matriculados em sua rede.



713

Art. 2º - São objetivos do Programa instituído por esta lei:
I - garantir educação sanitária básica ao educando e possibilitar que

ele receba informações básicas a respeito de métodos preventivos
nas áreas médica, odontológica, ambiental, de saneamento, de
doenças transmissíveis e outras;

II - elaboração de programas, projetos e atividades que contribuam
para a solução dos problemas diagnosticados, adequados à realidade
de cada escola e da comunidade na qual está inserida;

III - execução dos projetos que forem programados, buscando a
participação da comunidade escolar;

IV - avaliação e reorientação das ações planejadas.
Art. 3º - O Programa Saúde na Escola compreende os seguintes

conteúdos disciplinares:
I - Higiene e Saúde: noções de higiene corporal, dos alimentos, dos

ambientes escolar, domiciliar, profissional e outros;
II - Saúde Bucal: garantia ao educando de odontologia sanitária;
III - Nutrição e Segurança Alimentar: acompanhamento pondero-

estrutural dos alunos, detectação de casos de desnutrição, educação
alimentar e outros;

IV - Saúde Mental: detectar e encaminhar, quando necessário, os
casos de distúrbios afetivo-comportamentais;

V - Fonoaudiologia: detectar problemas relativos à fala, dislalia, troca
de letras e outros, que possam interferir no processo de
aprendizagem, assegurando avaliações nos casos suspeitos;

VI - Sexualidade e DSTs: implantação e dinamização do Programa
Afetivo-Sexual, em desenvolvimento em algumas superintendências
regionais de ensino e diretorias regionais de saúde;

VII - Oftalmologia: desenvolver nas escolas o diagnóstico precoce de
deficiências visuais e encaminhar para atendimento pelo Programa de
Oftalmologia Social da Secretaria de Estado da Saúde.

VIII - Meio Ambiente e Saneamento: noções de saneamento básico,
qualidade da água, cuidados com o lixo, prevenção ambiental e
outros;

IX - Vigilância Epidemiológica: acompanhar a incidência de doenças
infecto-contagiosas, de notificação compulsória, estabelecendo
mecanismos integrados dos órgãos da educação e saúde, para
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prevenção, tratamento e ações sanitárias necessárias ao controle de
endemias e epidemias e à melhoria da qualidade de vida;

X - Alcoolismo e Drogas: realizar campanhas preventivas, esclarecer
sobre o efeito nocivo à saúde do uso de drogas e álcool e do
tabagismo;

XI - Relações de Consumo: medicamentos, produtos
industrializados, manipulados e alternativos, alimentos naturais e
artificiais e outros;

XII - Gestão do Sistema de Saúde: informações sobre organização,
comunicação, consumo, relação paciente-médico e outros.

Art. 4º - Fica criada a função de Agente de Saúde para a execução
do Programa, a qual deverá ser exercida por servidor do Quadro de
Pessoal do Magistério, lotado na escola.

§ 1º - O servidor em exercício da função de Agente de Saúde ficará
sujeito ao regime de trabalho disposto no Título VI da Lei nº 7.109, de
13 de outubro de 1977.

§ 2º - A Secretaria de Estado da Educação, em parceria com a
Secretaria de Estado da Saúde, definirá os meios necessários ao
acompanhamento do Programa e à capacitação permanente dos
Agentes de Saúde.

Art. 5º - A Secretaria de Estado da Educação estabelecerá parcerias
com outros órgãos governamentais, com organizações da sociedade
civil e instituições de ensino superior, com vistas a subsidiar a
execução das ações previstas no Programa.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: Consideramos, ao propor este projeto de lei, que toda

educação e toda saúde são determinadas na sociedade pelas
condições de vida e de trabalho e pela forma como é organizada a
produção da vida material.

Saúde e educação estão intimamente relacionadas, assim como a
falta de saúde está ligada às carências crônicas da educação que
condenam principalmente a população mais pobre aos males da
desnutrição, da falta de saneamento básico, das doenças já
controladas.
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Priorizar a educação, como necessária à saúde, significa uma nova
maneira de ver a saúde, privilegiando a prevenção e a formação
consciente e crítica de cidadãos capazes do cuidado essencial com o
próprio corpo, com o ambiente que o circunda e com o necessário
respeito ao outro.

Cuidar da saúde implica, como dito na bela formulação do teólogo
Leonardo Boff, “cuidar da vida que o anima, cuidar do conjunto das
relações com a realidade circundante, relações essas que passam
pela higiene, pela alimentação, pelo ar que respiramos, pela maneira
como organizamos nossa casa e nos situamos dentro de um
determinado espaço ecológico”. (In “Saber Cuidar: a Ética do
Humano”. Editora Vozes, 1999.)

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

PROJETO DE LEI Nº 289/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 134/2003)

Dispõe sobre a renegociação da dívida de municípios do Estado e
de servidores com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais - IPSEMG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - IPSEMG - autorizado a renegociar, com os órgãos da
administração direta e as entidades da administração indireta do
Estado e dos municípios conveniados, bem como com os servidores
públicos civis estaduais e municipais e os cartórios extrajudiciais, as
dívidas decorrentes de atraso no recolhimento das contribuições
previdenciárias e das consignações facultativas.

Art. 2º - O saldo devedor poderá ser pago em até trezentas e
noventa parcelas mensais, iguais e consecutivas, de acordo com o
quadro constante no Anexo I desta lei, atualizadas com base na
variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - ou
outro que vier a substituí-lo e com juros de 6% (seis por cento) ao ano.

§ 1º - Para o cálculo do saldo devedor a ser parcelado, as
contribuições em atraso serão atualizadas com a correção e os juros
definidos no "caput" deste artigo, bem como com a multa estabelecida
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no Anexo II desta lei.
§ 2º - O valor de cada parcela não será inferior a R$20,00 (vinte

reais), reajustados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor -
INPC - ou outro que vier a substituí-lo.

§ 3º - Os parcelamentos em curso poderão ser repactuados, nos
termos desta lei, permitindo-se o aproveitamento do montante pago a
maior em decorrência da diferença do percentual da multa aplicada.

§ 4º - É permitida a dação de imóvel em pagamento, até o limite de
10% (dez por cento) do valor do saldo devedor, cabendo ao IPSEMG
decidir sobre a operação, tendo em vista a conveniência econômica,
financeira e patrimonial.

Art. 3º - Compete ao IPSEMG estabelecer com cada devedor as
condições do acordo de renegociação.

§ 1º - O acordo firmado nos termos desta lei conterá cláusula em
que o município autorize, se houver atraso superior a sessenta dias no
cumprimento das obrigações previdenciárias correntes ou de
prestações do acordo de parcelamento, a retenção da sua quota-parte
do ICMS, para pagamento do débito respectivo, e o repasse do valor à
autarquia previdenciária.

§ 2º - O repasse de que trata o § 1º será feito pela Secretaria de
Estado da Fazenda, por ocasião da primeira transferência que ocorrer
após a comunicação do IPSEMG ao Secretário de Estado da
Fazenda, sob pena de responsabilidade deste.

Art. 4º - O atraso no pagamento das parcelas ou da contribuição
mensal por mais de quatro meses, consecutivos ou não, acarretará o
cancelamento do parcelamento e do convênio de filiação
previdenciária, com a conseqüente perda dos benefícios desta lei e a
inscrição do débito em dívida ativa.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Ficam revogadas as Leis nºs 12.992 e 13.342, cujas

disposições se consolidam na forma desta lei.
* - A tabela referente ao Anexo I foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 10.3.2007.
* - A tabela referente ao Anexo II foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 10.3.2007.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
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Carlos Pimenta
Justificação: O projeto ora apresentado dá um passo importante

para se possibilitar aos municípios, aos órgãos da administração
direta e às entidades da administração indireta do Estado a
renegociação de sua dívida para com o IPSEMG, da forma mais
adequada à sua capacidade financeira. Para isso, estabelece prazos
de parcelamento mais razoáveis que os existentes na legislação
anterior. Essa medida atenderá aos anseios dos municípios que
querem regularizar seus débitos, bem como aos do próprio IPSEMG,
que irá receber, ainda que parceladamente, dívidas de difícil
execução.

A matéria foi tratada pela Lei nº 12.992, de 30/7/98, posteriormente
alterada pela Lei nº 13.342, de 28/10/99. Com o intuito de consolidar a
legislação sobre o assunto, transcrevemos neste projeto as
disposições em vigor das mencionadas leis, introduzindo algumas
modificações necessárias, como, por exemplo, a substituição da
UFIR, já extinta, pelo INPC, atualmente em vigor.

- 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 290/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 135/2003)

Estabelece regras gerais para a atuação de guarda municipal em
convênio com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A guarda municipal destina-se, nos termos do art. 138 da

Constituição Estadual, à proteção de bens, serviços e instalações do
município, dentro de seus limites geográficos, bem como ao auxilio
complementar da segurança pública na proteção pessoal e patrimonial
dos munícipes.

§ 1º - A guarda municipal poderá atuar, nos termos de convênio a
ser celebrado pela Prefeitura Municipal, em colaboração com a Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais nas atividades de policiamento
ostensivo de prevenção criminal e com o Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Minas Gerais nas atividades de defesa civil.
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§ 2º - O convênio a que se refere o parágrafo anterior será firmado
com o Comandante da Região de Polícia Militar, "ad referendum" do
Comando-Geral.

Art. 2º - Nas ações conjuntas de policiamento ostensivo ou nas de
defesa civil, a guarda municipal atuará sob as ordens do membro mais
graduado da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar presente
na ocasião.

Art. 3º - A guarda municipal atuará uniformizada, vedada a utilização
de cores, símbolos ou outros elementos que possam gerar confusão
com os utilizados pela Polícia Militar ou pelo Corpo de Bombeiros
Militar.

Parágrafo único - Os integrantes das guardas municipais portarão
em seus uniformes tarjetas contendo dados pessoais, de modo a
permitir, de forma fácil e rápida, a sua identificação.

Art. 4º - A Polícia Militar supervisionará as atividades das guardas
municipais e elaborará as diretrizes para o seu adequado treinamento.

Parágrafo único - A Polícia Militar oferecerá suporte técnico para a
criação de guardas municipais, sendo-lhe facultada, para tanto, nos
termos do respectivo convênio, a utilização de equipamentos e
instalações de suas unidades de treinamento e instrução.

Art. 5º - Cabe ao Comando de Região de Polícia Militar manter
cadastro individualizado com informações sobre as guardas
municipais existentes em sua área de abrangência, contendo:

I - dados gerais sobre a guarda municipal, em especial:
a) legislação municipal que a instituir;
b) regulamento interno;
c) efetivo previsto e existente;
II - dados pessoais dos componentes de cada guarda municipal:
a) ficha funcional individual;
b) folha corrida individual de cada componente, fornecida pela

Secretaria da Segurança Pública.
§ 1º - Os dados a que se refere este artigo serão atualizados

anualmente e encaminhados ao Comando da Região de Polícia Militar
pela Prefeitura Municipal, no primeiro trimestre de cada exercício.

§ 2º - O descumprimento do disposto no parágrafo anterior inabilita o
município para a assinatura de convênios de qualquer natureza com o
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poder público estadual.
Art. 6º - Em caso comprovado de reiterado abuso de poder ou de

usurpação de qualquer das competências previstas nos arts. 139 e
142 da Constituição Estadual por parte de membros da guarda
municipal, o Comando da Região Militar poderá denunciar os
convênios em vigor, devendo imediatamente oficiar ao Ministério
Público para que promova, por meio dos instrumentos legais, a
responsabilização dos culpados na esfera criminal, se for o caso.

Art. 7º - O art. 4º da Lei n.º 13.369, de 30 de novembro de 1999,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º - Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar a coordenação e o
controle das atividades dos bombeiros voluntários e a coordenação
das atividades das guardas municipais em situações de calamidade
pública ou ações de defesa civil.".

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: A política de segurança pública, que evolui na

concepção de defesa social e defesa do cidadão, frente às demandas
de segurança do Estado, não pode abrir mão da concentração da
autoridade e dos controles dos instrumentos técnicos nem da
eficiência. É inegável a grande contribuição que poderá a PMMG dar
ao novo perfil que a guarda municipal, exigência de grande número de
cidades, trará para a força pública. A Polícia Militar, cuja história e
preparo técnico a colocam entre as grandes corporações do País, por
sua vez, não pode ficar à margem dessa inovação, que é uma opção
de segurança complementar para as nossas cidades.

- 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 291/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 136/2003)

Altera o art. 2º da Lei nº 12.460 de 15 de janeiro de 1997.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 12.460, de 15 de janeiro de 1997, fica

acrescido do seguinte parágrafo único:
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“Art. 2º - ..............................................
Parágrafo único - Os exames requeridos na forma desta lei e de seu

regulamento serão realizados em um prazo máximo de um ano
contado da data de sua solicitação pelo Magistrado.”.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no ano seguinte ao de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: Muito embora a Lei nº 12.460, de 1997, originada do

Projeto de Lei nº 731/96, do Deputado Miguel Martini, determine o
pagamento pelo Estado das despesas com o exame do ácido
desoxirribonucleico - DNA, para a investigação de paternidade, o que
tem sido vivenciado na prática, conforme informação de membros da
Defensoria Pública que procuram nosso Gabinete, é que os exames
estão sendo marcados para o ano 2016l, o que, na prática, eqüivale à
denegação do acesso à justiça.

O problema, pelo que pudemos averiguar, reside no disposto no
regulamento da lei citada (Decreto nº 41420 de 2000), que, em seu
art. 5º, determina que Secretaria de Estado da Saúde autorize, no
máximo, 200 exames por mês.

Nossa proposta, portanto, é que seja inserido no art. 2º da referida
lei um parágrafo único que estabeleça, após a solicitação do
Magistrado, o prazo máximo de um ano para a realização dos
exames. De outra forma, o que estaremos presenciando é a
revogação tácita do dispositivo, em face da realidade concreta, em
razão da perda de sua eficácia.

Para nos adaptarmos aos requisitos de, previsão orçamentária
estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, estipulamos que a
vigência da lei resultante deste projeto tenha início no ano seguinte ao
de sua publicação. Dessa forma, a lei orçamentária poderá, nos
termos do art. 3º da lei que esperamos alterar, conter a previsão e a
provisão dos gastos, sem desrespeito ao que dispõe a Lei
Complementar nº 101/2000.

Assim, por se tratar de medida quer tem por escopo unicamente
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preservar a eficácia de lei já aprovada por esta Casa, esperamos
contar com o apoio dos colegas Deputados para a aprovação deste
projeto de lei.

- 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 292/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 137/2003)

Dispõe sobre a prioridade de tramitação aos procedimentos
administrativos em que figure como parte interessada, direta ou
indiretamente, nos processos administrativos no Estado de Minas
Gerais, pessoa com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os procedimentos administrativos no âmbit o da

administração publica direta ou indireta do Estado de Minas Gerais
nos quais figure como parte interessada, direta ou indiretamente,
pessoa com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, terão
prioridade na tramitação de todos os atos e diligências em qualquer
instância.

Art. 2º - O interessado na obtenção desse beneficio, juntando provas
de sua idade, deverá requerê-lo à autoridade competente para decidir
o processo ou procedimento, que determinará ao setor competente as
providências a serem cumpridas.

Art. 3º - Concedida a prioridade, esta não cessará com a morte do
beneficiado, estendendo-se em favor do cônjuge supérstite,
companheiro ou companheira, com união estável, maior de sessenta e
cinco anos.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará a
autoridade infratora às penalidades previstas na lei aplicável aos
servidores públicos estaduais.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias contados da data da sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: No âmbito judicial, as pessoas com idade superior a 65
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anos passaram a gozar do benefício da Lei Federal nº 10.173, de
9/1/2001. Entretanto, no âmbito dos procedimentos administrativos
ainda não receberam o tratamento que merecem. De forma rotineira,
tais pessoas são prejudicadas com a demora na tramitação desses
processos, que, quando são resolvidos, perdem a sua validade com o
falecimento do interessado. Tal situação se repete em todos os órgãos
da administração direta ou indireta.

Busca-se, então, corrigir tal injustiça para com essas pessoas, que
já se encontram em situação fragilizada diante da sociedade. Por tais
considerações, contamos com o apoio dos nossos pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 293/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 138/2003)

Torna obrigatória a presença de profissional treinado em primeiros
socorros nos eventos públicos promovidos pelo Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os eventos públicos realizados sob a responsabilidade do

Estado contarão, obrigatoriamente, com a presença de profissional
treinado em primeiros socorros, que ficará disponível durante o
evento.

§ 1º - O Poder Executivo ficará responsável por verificar a
necessidade da presença do profissional referido no “caput” deste
artigo, em razão do número previsto de pessoas, do local e do tipo de
evento a ser realizado.

§ 2º - O número de profissionais necessário para cada evento e suas
atribuições serão definidos em regulamento.

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta de dotação orçamentária própria.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
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Justificação: Em eventos que atraem grande público, há sempre
possibilidade de que alguém passe mal ou de que ocorram acidentes.
Nesse caso, é de suma importância a presença de profissional
capacitado para dar atendimento de maneira rápida e eficiente, pois o
atendimento feito de forma incorreta, por pessoas não treinadas,
pode, muitas vezes, agravar o quadro do paciente.

No que se refere a eventos patrocinados pelo Estado, este não pode
eximir-se da responsabilidade de manter profissional treinado em
primeiros socorros para dar assistência médica adequada em caso de
necessidade.

Pelos motivos expostos, solicitamos a aprovação da matéria por
nossos ilustres pares.

- 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 294/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 139/2003)

Institui a Medalha do Mérito Jornalístico Desportivo Osvaldo Faria e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Medalha do Mérito Jornalístico Desportivo

Osvaldo Faria, destinada a conferir anualmente a quatro
personalidades o reconhecimento do poder público estadual à sua
meritória e destacada contribuição ao jornalismo esportivo no Estado
de Minas Gerais.

Parágrafo único - A Medalha será acompanhada de diploma
correspondente à honraria.

Art. 2º - As medalhas serão conferidas aos jornalistas desportivos
que se destacarem em seu trabalho na imprensa escrita, falada e
televisiva e na Internet, sendo destinada uma medalha a cada uma
das áreas citadas.

Art. 3º - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do
Estado, em solenidade pública a ser realizada na segunda quinzena
do mês de junho.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: A criação da Medalha Osvaldo Faria objetiva agraciar

personalidades que, no exercício da atividade jornalística desportiva,
seja na imprensa escrita, falada ou televisiva ou na Internet, tenham
revelado competência, seriedade, imparcialidade e comprometimento
com o crescimento do esporte no Estado, à semelhança do brilhante
jornalista cuja lembrança se pretende eternizar.

Osvaldo Faria nasceu em Abaeté, em 5/8/30, e se mudou aos 3
anos de idade para a Capital do Estado, Belo Horizonte. Como
funcionário da tradicional Rádio Itatiaia, exerceu praticamente todas
as funções: locutor comercial, locutor de jornais falados, repórter
policial, repórter geral, narrador de futebol, repórter de campo e,
finalmente, comentarista.

Deve-se ao seu incansável trabalho o acesso das mais longínquas
regiões do Estado às notícias do esporte mineiro, do Brasil e do
mundo. Na direção do departamento jornalístico da Rádio Itatiaia,
realizou um trabalho que se tornaria referência não apenas em nosso
País, mas em todo o mundo.

Por tudo isso, quer-se que a Medalha Osvaldo Faria, cuja criação
ora se submete à consideração dos nobres colegas, seja um dos
símbolos de sua imortalidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 295/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 140/2003)

Institui a Ouvidoria de Licitação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Ouvidoria de Licitação, órgão dotado de

autonomia administrativa e financeira, incumbido de auxiliar o Poder
Executivo na fiscalização do cumprimento da legislação de licitação
pública.

Art. 2º - São atribuições da Ouvidoria de Licitação, de ofício ou
mediante provocação de qualquer um do povo:

I - apurar atos, fatos e omissões de órgãos, entidades ou agentes
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públicos que impliquem o exercício ilegítimo, imoral, ineficiente ou
gravemente inconveniente de suas funções, relacionados com
processos licitatórios;

II - representar aos órgãos competentes para a instauração de
processo de responsabilidade pelos atos, fatos e omissões apurados
nos termos do inciso I;

III - recomendar ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado
e ao dirigente de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade
de economia mista a suspensão, anulação ou revogação de processo
licitatório em curso, bem como o afastamento de agente público
detentor de cargo, emprego ou função pública envolvido em ato de
improbidade administrativa;

IV - sugerir medidas administrativas de aprimoramento das
atividades de licitação pública;

V - convocar agentes públicos e licitantes para prestação de
esclarecimentos sobre fato determinado;

VI - elaborar relatórios quadrimestrais de suas atividades;
VII - prestar contas à Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária da Assembléia Legislativa, sempre que solicitado;
VIII - realizar vistoria “in loco” nos setores encarregados de

processos licitatórios, independentemente de prévia comunicação.
Parágrafo único - Os documentos, dados, informações ou certidões

solicitados pela Ouvidoria deverão ser providenciados no prazo de até
cinco dias, prorrogável, justificadamente, por igual período, sob pena
de responsabilidade funcional.

Art. 3º - A Ouvidoria de Licitação é dirigida pelo Ouvidor de Licitação,
indicado em lista tríplice elaborada pela Ordem dos Advogados do
Brasil, Ministério Público Estadual e Procuradoria-Geral do Estado e
nomeado pelo Governador do Estado para mandato de dois anos,
permitida uma recondução.

Parágrafo único - Caso a escolha do Ouvidor de Licitação recaia em
agente público estadual, será automática a sua licença, sendo-lhe
facultada a opção pela remuneração do cargo, emprego ou função de
origem.

Art. 4º - O Ouvidor de Licitação perceberá remuneração equivalente
à do Secretário Adjunto de Estado.
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Art. 5º - São atribuições incompatíveis com o exercício do cargo de
Ouvidor de Licitação:

I - exercer a advocacia ou outra atividade autônoma;
II - participar de entidade civil, comercial ou fundacional, na condição

de dirigente;
III - acumular outro cargo, emprego ou função no serviço público e

na iniciativa privada, exceto de professor.
Art. 6º - O Ouvidor de Licitação será afastado, demitido ou

exonerado do cargo somente quando:
I - perder ou tiver suspensos seus direitos políticos;
II - sofrer condenação criminal fixada em sentença transitada em

julgado;
III - for processado criminalmente por crimes praticados contra a

administração pública, o patrimônio e a vida, desde o recebimento da
denúncia;

IV - proceder de modo incompatível com a dignidade do cargo ou
faltar com o decoro em sua conduta pública;

V - violar o disposto no art. 5º;
VI - cometer ato de improbidade administrativa;
VII - for candidato a cargo eletivo, dirigente de agremiação

partidária, de sindicato e entidades congêneres;
VIII - for, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro acionista

majoritário ou detentor da maioria do capital social de entidade civil ou
comercial.

Art. 7º - A Ouvidoria de Licitação será assessorada por oito
especialistas nas áreas de administração pública, economia,
contabilidade e direito público, recrutados pelo Ouvidor, sem ônus
para a Ouvidoria, entre agentes públicos detentores de cargos,
empregos ou funções públicas da administração direta e indireta.

Art. 8º - No caso de impedimento do Ouvidor de Licitação ou
vacância do cargo, o Governador do Estado nomeará seu substituto,
entre os candidatos da lista tríplice, para complementar o mandato de
seu antecessor.

Art. 9º - A Ouvidoria de Licitação realizará periodicamente
audiências públicas nas regiões do Estado, com vistas a colher
subsídios para o exercício de suas atribuições e divulgar seus
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trabalhos, bem como buscará facilitar o acesso da população aos
seus serviços.

Art. 10 - Os servidores da Ouvidoria de Licitação serão cedidos
pelos órgãos e entidades da administração pública.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: A Constituição Federal de 1988 dispõe que os atos

públicos, seja da administração direta, seja da administração indireta
ou de fundações, devem partir de quatro pressupostos básicos, quais
sejam os da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade,
que são indissociáveis da boa gestão da coisa pública.

Com a redemocratização, era de esperar que a ética imperasse na
administração pública brasileira. Entretanto, nossa Nação tem sido
abalada por sucessivas controvérsias administrativas, sobretudo na
área da administração indireta. E quando dizemos controvérsias, é
uma forma mais sutil, mais delicada para designar prováveis
falcatruas e rapinagens.

Licitação pública, é um assunto delicado. A lei exige que as compras
do poder público sejam feitas por meio de concorrência.
Excepcionalmente, admite que a licitação seja dispensada. Ocorre, na
prática, que a exceção se transforma em regra com relativa
freqüência.

Por isso, venho apresentar a esta Casa o projeto de lei que institui a
Ouvidoria de Licitação. Guiou-nos a preocupação de legislar em favor
do bem público, inspirados pela própria função fiscalizadora de que
também somos titulares no Legislativo.

O texto de nossa proposição fala por si, porém, não me privo de
enfatizar que a Ouvidoria de Licitação será órgão dotado de
autonomia administrativa e financeira, no âmbito do Poder Executivo,
destinando-se a auxiliar o Governo na fiscalização do cumprimento da
legislação sobre licitações públicas.

A Ouvidoria terá como atribuição apurar atos, fatos e omissões de
órgãos, entidades ou agentes públicos envolvidos com o processo
licitatório. Cabe a ela, também, levar adiante as ações cabíveis, por
meio de representação aos órgãos competentes, em caso de
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irregularidade.
Em interação com o legislativo, a Ouvidoria deverá prestar contas,

sempre que solicitadas, à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária da Assembléia. Por outro lado, o dirigente do novo
órgão - o Ouvidor da Licitação - será indicado em lista tríplice
elaborada pela OAB, pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral
do Estado. A necessária representatividade, portanto, está presente
no processo de escolha.

Nossa finalidade, ao recomendar a criação da Ouvidoria, não é levar
a extremos o processo de realização de concorrências públicas, mas
sim de ampliar o trabalho em direção ao desenvolvimento humano em
nosso País.

Desde já, conto o apoio de meus nobres pares para a aprovação
deste importante 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 296/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 141/2003)

Fica instituído o Programa Paz na Escola, de ação interdisciplinar,
para prevenção e controle da violência nas escolas da rede pública e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Programa Paz na Escola, de ação

interdisciplinar e de participação comunitária, para prevenção e
controle da violência nas escolas da rede pública de ensino do Estado
de Minas Gerais.

Art. 2º - Para implementar o Programa, em cada unidade escolar,
será criada uma equipe de trabalho, constituída por professores,
funcionários, alunos, especialistas em segurança pública e educação,
pais e representantes ligados à comunidade escolar.

Parágrafo único - Dependendo das peculiaridades de cada escola,
poderão ser chamados a integrar a equipe de trabalho:

I - autoridades;
II - órgãos de segurança;
III - entidades públicas ou privadas;
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IV - entidades de classe;
V - conselhos comunitários;
VI - cidadãos que possam colaborar para a consecução dos

objetivos propostos.
Art. 3º - São objetivos do Programa:
I - criar equipes de trabalho vinculadas aos conselhos escolares

para atuar na prevenção e no controle da violência nas escolas,
analisar suas causas e apontar possíveis soluções;

II - desenvolver ações e campanhas educativas de conscientização
e valorização da vida, dirigidas às crianças, aos adolescentes e à
comunidade envolvida;

III - implantar ações voltadas para o controle da violência na escola,
visando a garantir o reconhecimento dos direitos humanos, o exercício
pleno da cidadania e a promoção da harmonia e da paz na
comunidade escolar;

IV - desenvolver ações culturais, sociais e desportivas que
fortaleçam os vínculos entre a comunidade e a escola;

V - garantir a qualificação e o treinamento de todos os integrantes da
equipe de trabalho, a fim de prepará-los para prevenir e enfrentar a
violência na escola.

Art. 4º - Para coordenar as ações do Programa, será criado um
núcleo central e núcleos regionais.

Art. 5º - O núcleo central estará ligado à Secretaria de Estado da
Educação e traçará as diretrizes, realizará estudos, dará suporte ao
desenvolvimento do Programa e terá composição intersecretarial e
multiprofissional, com a participação de:

I - técnicos das Secretarias de Estado:
a) da Educação;
b) da Saúde;
c) do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente;
d) da Justiça e de Direitos Humanos;
e) da Segurança Pública;
II - técnicos de entidades não governamentais ou privadas, como:
a) universidades;
b) Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais;
c) entidades religiosas;
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d) Fundação de Rádio e Televisão Educativa;
e) demais entidades que possam contribuir nas áreas da Psicologia,

das Ciências Sociais e Jurídicas, abrangidas pelo Programa.
Art. 6º - Os núcleos regionais, ligados às Delegacias de Educação,

estabelecerão conexão entre o núcleo central e as equipes de
trabalho, darão respaldo às ações, terão composição intersecretarial,
multiprofissional e de participação comunitária, contando com:

I - técnicos das Secretarias de Estado e Municipais:
a) da Educação;
b) da Saúde;
c) do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente;
d) da Justiça e de Direitos Humanos;
e) da Segurança Pública;
II - representantes dos seguintes órgãos e entidades:
a) grêmios estudantis;
b) conselhos escolares;
c) conselhos municipais de educação;
d) conselhos municipais de saúde;
e) conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente;
f) conselhos tutelares;
g) Promotorias da infância e da juventude;
h) Juizados da infância e da juventude;
i) representantes das subseções da Ordem dos Advogados do

Brasil;
j) pastorais e entidades religiosas;
l) universidades;
m) sindicatos e entidades de classe;
n) Fundação de Rádio e Televisão Educativa;
o) representantes da sociedade civil e de entidades públicas ou

privadas, que possam contribuir nos aspectos psicológicos, sociais e
jurídicos contidos no Programa.

Art. 7º - Mediante convênio, o Estado poderá estender o Programa
às escolas municipais e particulares, bem como orientar a formação
de núcleos municipais de controle e prevenção da violência.

Art. 8º - A implantação do Programa se dará, preferencialmente, nas
escolas que estejam sofrendo os maiores índices de violência.
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Art. 9º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias da Secretaria de Estado da
Educação.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei 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, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: O projeto Paz na Escola visa criar mecanismos para

enfrentar o grave problema da insegurança e da violência, que cresce
de forma assustadora, afetando a sociedade, atingindo as crianças e
os adolescentes no próprio ambiente de formação e aprendizado: a
escola.

Os dados divulgados pela imprensa são alarmantes: tráfico e uso de
drogas nas imediações e, até mesmo, dentro das escolas, agressões,
vandalismo, furtos, depredações, ameaças contra a vida, seqüestro,
estupro, etc.

O vandalismo é outra face da violência nas escolas. Pichar muros e
paredes, quebrar móveis e portas, destruir banheiros e roubar
lâmpadas e equipamentos tornou-se diversão para alguns estudantes.

Recente pesquisa da Universidade de Brasília e da Confederação
dos Trabalhadores em Educação, feita em 1.440 escolas estaduais de
todo o País, revelou que mais de 55% dessas sofrem ações de
vandalismo.

Em muitas escolas, foram erguidos muros, colocadas grades e
fechados os portões, porém, nem assim, a tranqüilidade dos pais,
professores e alunos foi restabelecida.

O Programa prevê a criação de equipes de trabalho
multidisciplinares, sob a coordenação geral da Secretaria de Estado
da Educação e das Delegacias de Educação, objetivando integrar os
segmentos da comunidade escolar com outros setores que se
disponham a contribuir para o controle e a prevenção da violência, a
qual gera preocupação e traz intranqüilidade para as famílias.

O projeto abre a possibilidade da articulação entre o poder público e
as entidades sociais e comunitárias, firmando convênios e parcerias
para enfrentar a questão não só dentro das escolas, mas também
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visando orientar a comunidade e acompanhar as famílias dos
eventuais infratores.

A defesa da paz na educação se torna fundamental, uma vez que
ela se estende para a convivência na sociedade; é na escola que os
jovens se formarão para a vida, projetando o futuro de nossa Pátria.

Com o objetivo de contribuir para a garantia dos direitos humanos e
o respeito à cidadania plena, apresentamos este projeto de lei.

O Programa resultará em economia para os cofres públicos, devido
à proteção do patrimônio e à redução da ocupação dos órgãos
governamentais com tais fatos, hoje tão rotineiros.

- 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 297/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 142/2003)

Torna obrigatório o oferecimento, pelo Estado, de cadeiras de rodas
e aparelhos auditivos ao grupo que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado oferecerá cadeiras de rodas e aparelhos auditivos,

gratuitamente, aos portadores de deficiência física ou auditiva que
sejam reconhecidamente pobres, na forma do disposto nesta lei.

Parágrafo único - Será considerado pobre, para os efeitos desta lei,
aquele que tenha renda mensal não superior a três salários mínimos.

Art. 2º - O estado de pobreza será comprovado por declaração do
próprio interessado ou de autoridade judicial, policial ou do Ministério
Público do local onde mantenha residência.

Parágrafo único - Em sendo prestada pelo próprio interessado, a
declaração deverá mencionar, expressamente, a responsabilidade
deste acerca de sua veracidade, sob as penas da lei.

Art. 3º - A necessidade do uso do equipamento ou do aparelho pelo
portador de deficiência física ou auditiva será comprovada por parecer
técnico emitido por profissional da área respectiva, lotado em órgão da
Secretaria de Saúde, Municipal ou Estadual.

Art. 4º - Os recursos necessários para atender ao disposto nesta lei
serão provenientes de:

I - receita consignada no orçamento do Estado;
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II - outras fontes.
Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente 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, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado.

A Constituição Estadual garante aos portadores de deficiência física
ou auditiva um atendimento socioeducativo especial e determina a
execução, pelo poder público, de ações preventivas desse mal.
Entretanto, muitas vezes a prevenção não é suficiente. Assim é que
ainda temos pessoas portadoras de deficiência física ou auditiva,
dentre outras, em decorrência de acidentes, doenças, etc.

Se não bastasse a gravidade do quadro em si, muitos não têm
condições de adquirir cadeiras de rodas ou aparelhos auditivos, dado
o elevado preço deles.

São inúmeros os pedidos que recebemos diariamente em nosso
gabinete nesse sentido. Os que nos procuram são uma minoria.

Apresentando este projeto de lei, pretendemos atender não apenas
a essa minoria, mas também a todos os que precisam de cadeiras de
rodas ou aparelhos auditivos no Estado e não têm condições para
adquiri-los.

A Constituição Federal, no inciso II do art. 23, estabelece ser
competência comum da União, dos Estados, dos municípios e do
Distrito Federal cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção
e da garantia das pessoas portadoras de deficiência.

Segundo o art. 203, inciso IV, da mesma Carta, a assistência social
será prestada tendo por objetivo, dentre outros, a habilitação e a
reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração na vida comunitária.

Cremos que é isso o que fazemos com o presente projeto de lei; por
isso contamos com o apoio de nossos ilustres pares à aprovação
desta proposição.

- 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 298/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 144/2003)

Estabelece prévia autorização legislativa para a introdução e o
licenciamento de novas modalidades de jogos no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais declara:
Art. 1º - A implantação e o licenciamento de novas modalidades de

jogos no Estado, pela Loteria do Estado de Minas Gerais, dependerá
de prévia autorização legislativa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: A cada dia, os mineiros vêm sendo apresentados a

novas modalidades de jogos. Esses jogos, na maioria das vezes, são
instituídos e operados sem nenhuma forma de controle do poder
público, por pessoas ou empresas que deixam permanentemente em
dúvida sua idoneidade. Assim, torna-se necessária a aprovação deste
projeto de lei, que propõe o controle social sobre essas atividades, de
duas formas: a exigência de prévia autorização legislativa e a
preservação do monopólio da implantação e licenciamento de novos
jogos para a Loteria do Estado de Minas Gerais, que sempre gozou de
expressiva credibilidade junto à população mineira.

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

PROJETO DE LEI Nº 299/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 145/2003)

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, acrescentando
hipótese de não-incidência de ICMS na situação que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 7º da Lei n.º 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXIV:
“Art. 7º - ...............................................
XXIV - entrada, em estabelecimento de contribuinte do Estado, de

mercadorias e produtos adquiridos de outra unidade da Federação,
destinados a uso, consumo ou ativo permanente, bem como à
industrialização, desde que não tenham similar neste Estado.”.
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Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à
regulamentação desta lei no prazo de sessenta dias contados da data
de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no primeiro dia do exercício subseqüente ao de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: O projeto de lei que apresentamos acrescenta à lei de

consolidação tributária do Estado hipótese de não-incidência do ICMS
na entrada, em estabelecimento de contribuinte mineiro, de
mercadorias e produtos adquiridos de outra unidade da Federação,
desde que não tenham similar neste Estado.

A medida visa a desonerar a produção, beneficiando inúmeros
contribuintes, que são obrigados a adquirir mercadorias e produtos em
outros Estados, uma vez que não há similares em Minas Gerais.

Por outro lado, a proposta também evita que as empresas tenham
que fechar suas portas no Estado e abri-las em São Paulo, Rio de
Janeiro e outros Estados; em face da enorme carga tributária e do
custo elevado da produção, eis que são forçadas a adquirir produtos
em outros Estados para uso e consumo próprios ou mesmo para a
industrialização.

O art. 3º do projeto prevê que este entrará em vigor somente no
exercício subseqüente ao da data de publicação da lei, permitindo
assim que o Estado de Minas Gerais venha a adotar as medidas de
compensação tributária indicadas no art. 14, inciso II, da Lei
Complementar Federal nº 101, de 2000, a chamada Lei de
Responsabilidade Fiscal.

- 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 300/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 146/2003)

Autoriza o Estado de Minas Gerais a encampar os trechos das
estradas que ligam o Município de Ibiaí ao Município de Ponto Chique
e o Município de Brasília de Minas ao Município de Campo Azul,
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através do Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
manutenção das estradas que ligam os Municípios de Ibiaí e Ponto
Chique e os Municípios de Brasília de Minas e Campo Azul.

Parágrafo único - A autorização contida no “caput” deste artigo
compreende todos os atos administrativos necessários para a
efetivação do controle e da manutenção das estradas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: É de fundamental importância para a região a

estadualização das estradas que ligam os Municípios de Ibiaí e Ponto
Chique e os Municípios de Brasília de Minas e Campo Azul.
Representa a melhoria do escoamento anual de diversos produtos
hortifrutigranjeiros e agropecuários produzidos por esses quatro
municípios, além do fato de que aquele trecho necessita
urgentemente de uma eficiente conservação e manutenção,
atualmente dificultada pela difícil situação financeira das Prefeituras
de Ponto Chique, Ibiaí, Brasília de Minas e Campo Azul, que não
possuem os recursos necessários para isso.

Conto com o devido apoio dos nobres pares desta Assembléia
Legislativa à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 301/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 147/2003)

Dispõe sobre incentivo à adoção de política de controle ambiental.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado adotará política de incentivo aos municípios

mineiros para que eles adotem política de controle ambiental.
Art. 2º - A política de controle ambiental consistirá em adoção efetiva

de medidas municipais de licenciamento ambiental, seguindo os
parâmetros fixados em lei estadual sobre o assunto.
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Art. 3º - Lei específica poderá instituir mecanismo de apoio
financeiro e tributário aos municípios que aderirem à política instituída
por esta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
- 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 302/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 148/2003)

Institui o percentual para a tarifa de esgoto a ser cobrada pela
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A tarifa de esgoto a ser cobrada pela Companhia de

Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG -, não ultrapassará 60%
(sessenta por cento) do valor da tarifa de água.

Art. 2º - A empresa concessionária do serviço de abastecimento de
água e esgotamento sanitário especificará nas contas emitidas:

I - o valor da tarifa do consumo de água;
II - o valor da tarifa de esgotamento sanitário.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: De acordo com o inciso XXXII do art. 5º e o inciso V do

art. 170 da Constituição Federal, o consumidor é sujeito de direito,
digno de tutela especial. Cabe a nós, legisladores, criar mecanismos
para garantir ao consumidor essa tutela.

O estabelecimento de um percentual para a tarifa a ser cobrada pelo
serviço de esgotamento sanitário, que não pode, segundo o que
determina este projeto, ultrapassar 60% do valor da tarifa do consumo
de água, garante ao consumidor a proteção contra qualquer abuso na
cobrança por esse serviço.

Atualmente cobram-se 100%. Na atual conjuntura, é pertinente
estabelecer um percentual menor, de forma a possibilitar que o
consumidor pague o preço justo pelo serviço que recebe e, com isso,
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acabar com o abuso, tantas vezes verificado nas relações de
consumo.

A Constituição Estadual, em seu art. 40, inciso III, estabelece ser
atribuição da Assembléia Legislativa dispor sobre sistema tributário
estadual, arrecadação e distribuição de rendas. Já o inciso II do § 2º
do mesmo artigo estabelece que lei disporá sobre a política tarifária
das concessionárias e permissionárias do serviço público.

É, pois, este o caminho correto para atingirmos nosso objetivo,
razão pela qual contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

- 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 303/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 149/2003)

Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da Área
Mineira da SUDENE - AMAMS -, com sede no Município de Montes
Claros.

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

Municípios da Área Mineira da SUDENE - AMAMS -, com sede no
Município de Montes Claros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justificação: A AMAMS, constituída por 42 municípios da região

Norte do Estado, além de defender os interesses das administrações
municipais da área mineira da SUDENE, promove, nesses municípios
associados, a adoção de estímulos econômicos para a
industrialização da área mineira do polígono da seca, com o
aproveitamento de seus recursos naturais, matérias-primas e mão-de-
obra disponíveis.

Além disso, a documentação anexada ao processo comprova que a
Associação atende aos requisitos exigidos pela legislação que
disciplina a declaração de utilidade pública de entidades.

Por sabermos que a entidade tem papel decisivo na implementação
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de políticas que favoreçam o povo tão sofrido do Norte de Minas,
colocamos o presente projeto à apreciação de nossos ilustres pares,
certos de contarmos com seu apoio à aprovação da matéria.

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

PROJETO DE LEI Nº 304/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 150/2003)

Dispõe sobre fabricação de medicamentos genéricos pela Fundação
Ezequiel Dias - FUNED.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Poder Executivo destinará à Fundação Ezequiel Dias -

FUNED - 50% (cinqüenta por cento) do percentual do lucro líquido
resultante da exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais,
conforme o disposto no art. 4º da Lei nº 6.265, de 18 de dezembro de
1973, alterado pelas Leis nºs 7.857, de 18 de novembro de 1980, e
9.924, de 20 de julho de 1989.

Parágrafo único - O recurso estabelecido no “caput” será utilizado na
aquisição de matéria-prima para a fabricação, pela instituição, de
medicamentos genéricos necessários às atividades de órgãos
estaduais, instituições públicas, autarquias e outras, bem como para o
atendimento a estabelecimentos particulares.

Art. 2º - O recurso previsto no art. 1º desta lei será concedido por
tempo limitado, até que a atividade se torne auto-sustentável.

Parágrafo único - A utilização dos recursos indicados no “caput” será
detalhada na prestação de contas encaminhada ao Conselho Fiscal
da FUNED, órgão de fiscalização financeira e contábil da entidade,
cuja composição é definida no art. 18 do Decreto nº 15.616, de 16 de
julho de 1973.

Art. 3º - No prazo de trinta dias contados da data da publicação
desta lei, a FUNED se cadastrará junto ao Ministério da Saúde para a
fabricação de medicamentos genéricos, bem como para a aplicação
de testes que comprovem a bioequivalência de medicamentos dessa
categoria.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de março de 2007.
Carlos Pimenta
Justiticação: A Lei dos Medicamentos Genéricos, promulgada há um

ano, em vigor a partir de janeiro do corrente ano, já pode ser
considerada uma significativa vitória social do País, no momento em
que os primeiros desses medicamentos chegam às farmácias.

Se no Brasil acontecer o que ocorreu nos Estados Unidos e na
maioria dos países europeus, o preço dos medicamentos deve
apresentar uma queda de 30 a 55% nos próximos quatro anos.

A aplicação dessa lei possibilitará ao consumidor, cada vez mais
sacrificado quando da compra de medicamentos, a liberdade de
pesquisar, a partir do que foi receitado pelo médico, a alternativa
menos dispendiosa para cuidar da própria saúde e da de seus
dependentes.

Do ponto de vista comercial, a grande diferença de preços entre os
medicamentos genéricos e os originais se deve às consideráveis
despesas realizadas pelos grandes laboratórios com pesquisas e
publicidade em torno dos nomes de fantasia, naturalmente embutidas
no custo final da mercadoria.

Do ponto de vista terapêutico, os medicamentos genéricos
produzem no organismo o mesmo efeito que os remédios de marca
comercial, também chamados de originais. Não se trata de trocar um
medicamento por outro diferente que produza um efeito parecido, mas
sim de substituí-lo por uma formulação exatamente idêntica, com a
mesma substância, cuja ação no organismo é igual à do original.
Muda apenas a embalagem, que trará o nome do princípio ativo do
medicamento.

Para ser registrado como genérico, o medicamento passa por uma
bateria de testes para comprovar sua bioequivalência, ou seja, para
atestar que a capacidade e a velocidade de absorção da substância
no organismo são as mesmas do remédio original. Esses testes são
caros - custam de US$80.000,00 a US$10.000,00 cada um - e
demorados, já que, por enquanto, apenas quatro instituições no País
foram cadastradas pelo Ministério da Saúde para fazê-los:
Universidade Federal de Campinas - UNICAMP -, Universidade de



741

São Paulo - USP -, Universidade do Ceará e Instituto Noel Nutels, no
Rio de Janeiro. E é exatamente isso que poderá atrasar a chegada de
mais genéricos ao mercado.

Com a aprovação da Lei dos Medicamentos Genéricos, os
laboratórios multinacionais fabricantes dos originais se mobilizaram,
buscando não perder uma fatia importante do mercado, e se
posicionam como prováveis produtores de genéricos, que certamente
trariam embutido no preço o alto custo publicitário do produto.

Desde 1973, Minas Gerais conta com a Fundação Ezequiel Dias -
FUNED -, entidade de direito privado que goza de grande respeito e
credibilidade nacionais pela excelência do trabalho desenvolvido, e
que tem como uma de suas competências legais “elaborar e fabricar
produtos biológicos, profiláticos e medicamentos necessários às
atividades de órgãos estaduais, instituições públicas, autárquicas e
outras, bem como de estabelecimentos particulares” (Decreto nº
15.611, de 16/7/73, art. 3º, V).

Apoiada pelo Governo, a FUNED reuniria amplas condições de
participar, em parceria com o Ministério da Saúde, do processo de
aceleração da produção de medicamentos genéricos, assim como da
aplicação de baterias de testes para a comprovação da
bioequivalência de produtos dessa categoria, o que viria a beneficiar a
todos os cidadãos, notadamente aos de baixa renda.

A citada participação da FUNED em relação aos medicamentos
genéricos representaria o posicionamento de Minas Gerais em um
momento histórico da saúde da Nação, aliviando o cidadão das
grandes arbitrariedades a que vem sendo submetido pela indústria
farmacêutica multinacional, em uma batalha em que o grande
beneficiado seria o consumidor, motivo pelo qual solicito aos nobres
pares a aprovação do projeto que ora apresentamos.

- 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.

REQUERIMENTOS
Da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita seja

providenciada a instalação de um escritório do Procon Assembléia no
Psiu do Via Shopping Barreiro, na Região Metropolitana de Belo
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Horizonte.
Da Comissão de Justiça em que solicita seja assegurada a

participação dessa Comissão em todas as ações desenvolvidas por
esta Casa, com vistas a oferecer sugestões e propostas ao Congresso
Nacional no contexto da discussão da reforma política e da
recuperação do pacto federativo.

Da Comissão de Justiça em que solicita seja assegurada a
participação dessa Comissão em todas as ações desenvolvidas por
esta Casa, com vistas a oferecer sugestões e propostas ao Congresso
Nacional no contexto da discussão de reforma da legislação penal e
processual penal brasileira.

Da Deputada Cecília Ferramenta em que solicita a adoção dos
procedimentos necessários para a criação e a instalação da Frente
Parlamentar da Defesa e Promoção da Saúde da Mulher.

Do Deputado Célio Moreira e outros em que solicitam seja instalada
a Frente Parlamentar Antidrogas e sejam tomadas as devidas
providências para o seu funcionamento. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Roberto Carvalho (2), Padre João (5), Fábio
Avelar (12) e Dimas Fabiano (11).

Comunicações
- É também também encaminhada à Mesa comunicação do

Deputado Sávio Souza Cruz.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário,
do Deputado Raul Lima, Presidente da Escola do Legislativo de
Roraima, acompanhado do Gerente-Geral da nossa Escola do
Legislativo, Alaôr Messias Marques Júnior, e a presença de
integrantes da delegação do Kôsovo.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, antes de iniciar o
assunto que me traz hoje a esta tribuna, gostaria de introduzir na
minha fala duas menções: a primeira, externar e expressar a minha
profunda gratidão pela acolhida que tive na Assembléia, desde o
primeiro dia em que aqui entrei, por parte de todos os colegas
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Deputados, que não economizaram boa-vontade e atenção para
comigo e para com todos os novos Deputados. A acolhida de V. Exas.
foi fundamental para a adaptação no serviço que pude prestar neste
primeiro mês de trabalho, e, da mesma forma, o corpo de funcionários
desta Casa me surpreendeu com tamanha atenção, respeito e
carinho. Agradeço a Deus por tê-los conhecido.

Em segundo lugar, não poderia deixar de render minhas
homenagens às mulheres no seu dia internacional. Às Sras.
Deputadas, que enriquecem sobremaneira este Plenário: Ana Maria
Resende, Cecília Ferramenta, Elisa Costa, Gláucia Brandão, Maria
Lúcia e Rosângela Reis; às mulheres profissionais das mais diversas
áreas desta Casa e todas as que aqui se encontram nas galerias e
que nos assistem pela querida e eficiente TV Assembléia. Elas
merecem rosas, merecem elogios, mas, sobretudo neste dia,
merecem profundo respeito pela dignidade que trazem consigo.

Quero abraçar minha mãe, minha irmã, minha esposa, minha filha e
lembrar aqui, Sr. Presidente, o grande exemplo de mulher que Deus
nos deu há 2 mil anos: Maria, a mãe de Jesus, que no filme "A Paixão
de Cristo" é muito bem retratada como mulher de fé, de fibra, que
encanta com seu silêncio e suas palavras.

Tantas vezes Jesus a tratou desta forma: mulher. Nas bodas de
Caná, momento de festa, e na cruz, momento de dor: "Mulher, eis aí
teu filho". É a mulher do Gênesis e do Apocalipse.

Tenho a convicção de que, para cada dia especial, Deus concede
bênçãos correspondentes. Que vocês, mulheres, possam, acima de
tudo, neste dia, tomar posse em oração da bênção própria de hoje. A
vocês, meus parabéns.

Sr. Presidente, há alguns dias estivemos na Colônia Santa Isabel:
eu, o Deputado Rômulo Veneroso, o Deputado Weliton Prado e o
Deputado Carlin Moura, acompanhados da nossa colega ex-Deputada
Maria Teresa Lara, minha companheira no trabalho de evangelização,
uma pessoa maravilhosa que, com toda a certeza, contribuiu muito
para esta Casa e nos fará sentir sua falta.

A Colônia Santa Isabel, localizada no Bairro Citrolândia, em Betim, é
um lugar onde, há alguns anos, tenho atuado por meio da Associação
Mundo Novo, de que sou fundador - hoje estão aqui presentes, na
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galeria, alguns de seus representantes, a quem cumprimento com
carinho -, a qual realiza nessa região tão carente um trabalho de
evangelização e assistência social, com vários projetos já
implantados.

Temos a assistência por visitas semanais aos internos dos pavilhões
de tratamento, os portadores de hanseníase, e outros projetos, como
o João de Barro, que se caracteriza pela ajuda às famílias abrigadas
em barracos de lona, na construção de cômodos e banheiros; o Dai-
nos de Comer, que assiste em torno de 110 famílias com programa
alimentar, entre outras atividades.

Tudo isso é acompanhado pela Ação Social e Política
Arquidiocesana - Aspa - e tem o apoio da paróquia, na pessoa de Frei
Pedro.

Dessa vez, Sr. Presidente, nossa ida à Colônia teve o objetivo de
acompanhar e apoiar o projeto de lei do Senador Tião Viana, do Acre,
que propõe a criação de pensão especial vitalícia aos portadores de
hanseníase que foram vítimas de isolamento, arrancados de suas
famílias e internados nas colônias de maneira compulsória. Muitos,
ainda quando crianças, como é o caso do Sr. Antônio Megaton, Sr.
Tonico, que foi tirado aos 10 anos de seus pais e nunca mais os viu.
Ele será um dos beneficiados pela lei, faz parte hoje do nosso trabalho
missionário do Mundo Novo na Colônia Santa Isabel e está presente
na galeria.

Estive nesse encontro com o Senador Tião Viana, em meu nome, já
que é uma bandeira que há muito tenho levantado, mas também em
nome de meu partido, o PHS, que apóia todas as iniciativas que visem
à justiça, à inclusão e à dignidade da pessoa humana, na luta contra o
preconceito, a discriminação e todo tipo de segregação ou
desigualdade.

Dessa forma, Sr. Presidente, a Comissão de Participação Popular
aprovou requerimento apresentado por mim para uma visita à Colônia
Santa Isabel, a fim de trazermos para esta Casa maior conhecimento
a respeito dela, o que considero de grande importância.

O Deputado Federal Miguel Martini, meu irmão de caminhada,
manifestou total apoio ao projeto de lei e está agindo para fortalecer e
agilizar a aprovação da proposição, já que a maioria dos beneficiados
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já estão bem idosos e muitos já são falecidos. O Sr. Tonico hoje tem
82 anos e espera por esse benefício.

A realidade dos hansenianos é muito sofrida, e não tanto no que diz
respeito à doença propriamente dita, já que esta tem cura, mas, sem
dúvida, o grande problema é, e sempre foi, o preconceito que impera
desde os tempos bíblicos. A segregação e o preconceito são o maior
atentado contra a dignidade humana e devem ser repudiados por
todos nós. Muitos talentos acabam sendo sufocados nesses lugares,
como é o caso do Sr. Paulo, um grande amigo, que vive na Colônia e
é autor de várias canções, algumas delas incluídas no repertório da
Campanha da Fraternidade de anos anteriores.

Quero aqui enfatizar a luta da Deputada Maria Teresa, nesta Casa,
por essa nobre causa, assim como a da Deputada Federal Maria do
Carmo Lara, que acompanhou e proporcionou a vinda do Senador
Tião Viana a nossa terra. Devemos, Sr. Presidente, acabar de uma
vez por todas com o preconceito contra os portadores de hanseníase,
que há milhares de anos sofrem com isso.

Na época de Jesus, já havia muito preconceito em relação a essa
enfermidade. Os leprosos, como eram chamados, não podiam viver
na sociedade e eram considerados impuros pelos doutores da lei e
líderes religiosos da época, como os fariseus. No entanto, Jesus, em
diversos momentos, como está registrado na palavra, acolheu esses
irmãos, curou-os e incluiu-os, como na passagem dos 10 leprosos,
quando mandou que eles se apresentassem ao sacerdote, que era a
condição para a reintegração. Eles não podiam se aproximar de
ninguém; ao contrário, tinham de, aos gritos, identificar-se como
leprosos e impuros. Mas, apesar disso, Jesus se aproximava e
despertava neles a confiança e a liberdade de também se
aproximarem Dele. Um dos maiores amigos de Jesus, que o fez
chorar com sua morte, era leproso: Lázaro. Jesus nos ensina a
acolher, e mais: a sermos instrumentos de cura e libertação.

Portanto, ficam aqui minhas palavras de apoio e meu compromisso
de lutar em favor da inclusão social desses nossos irmãos. O PHS
estará unido na luta por um Brasil sem exclusão, com menos
desigualdade e mais solidário.

Mais uma vez, Sr. Presidente, parabenizo as mulheres, reforçando o
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meu desejo de que, na oração de hoje, elas tomem posse da bênção
própria para a vida de cada uma delas.

Sr. Presidente, encontra-se comigo, à disposição daqueles que se
interessarem por informações mais detalhadas, uma matéria sobre a
hanseníase. Também apresento um requerimento, nesta Casa, de
manifestação de aplauso e de apoio à lei que indeniza, por meio da
criação de pensão especial e vitalícia, todos os portadores de
hanseníase que foram separados de suas famílias, isolados
compulsoriamente e, com isso, privados do convívio com seus pais.
Hoje, mesmo idosos, merecem o nosso apoio e essa indenização.

Deixo o meu abraço à comunidade da Colônia Santa Isabel, que se
fez presente e muito me honrou. Peço ao Sr. Tonico que fique de pé,
pois, para nós, é uma honra sua presença na galeria, já que é uma
das pessoas que serão beneficiadas. Aos 10 anos, ele foi separado de
seus pais e nunca mais os viu. Naquela época, os hansenianos eram
separados e isolados como prisioneiros. Muito há para se discutir
sobre esse assunto, sobretudo é preciso lutar contra todo tipo de
discriminação e preconceito. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,
público presente, telespectadores da TV Assembléia, neste dia que
tanto representa para nós, homens, saúdo todas as mulheres - tão
importantes para a nossa vida com toda a sensibilidade que têm -, na
pessoa da Deputada Gláucia Brandão, tão querida.

Parabenizo a exposição do Deputado Eros Biondini, que vem para a
Assembléia com grande disposição para o trabalho e que teve a
sensibilidade de trazer um tema tão importante para ser discutido, a
hanseníase. Certamente ele pode contar com o apoio de todos nós.

Não gostaria de tratar do tema a seguir, mas sinto-me muito
incomodado. Todos sabem que faço oposição ao Presidente, aos
governos federal e municipal de Belo Horizonte, mas tenho cuidado ao
falar do Presidente, autoridade máxima deste país, que devemos
respeitar. Entretanto, S. Exa., o Presidente da República, extrapola,
passa dos limites ao tratar de matéria tão delicada publicamente,
demonstrando total desconhecimento. Invadir a vida particular dos
brasileiros, das famílias brasileiras, da Igreja, isso é demais. S. Exa.
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não foi escolhido pelo povo brasileiro para interferir nas famílias, na
maneira como educo meus filhos, na maneira como as igrejas se
manifestam. S. Exa. passou do limite. Ele já está no limiar há algum
tempo, porém, ontem, passou da conta. Não é possível que
convivamos com um Presidente que, a todo momento, tenta mudar os
marcos morais desta nação. O que é tratado dentro de uma família
deve ser restrito a ela. Ele não tem o direito de se intrometer em uma
questão tão delicada.

Democracia pressupõe que todos tenhamos liberdade de viver e
decidir, especialmente em algo tão pessoal que é a família de cada
um. O Presidente da República quer ditar como os brasileiros devem
orientar suas filhas e como a Igreja deve manifestar-se em relação a
questões morais. Ora, foi demais. Ele passou do limite. Foi
insuportável a manifestação do Presidente.

Não é possível mais permitirmos que o Presidente da República
mexa em questões tão fundamentais para nós. Ele tem um
pensamento sobre sexo, tem um pensamento sobre criação de filhos,
mas deve dar a todos os brasileiros o direito de cuidar de seus filhos
da maneira que escolherem.

Ao querer que sexo seja ensinado na escola e não nas famílias, o
Presidente extrapola o papel para o qual foi escolhido pelo povo
brasileiro. Há algo fundamental na democracia e na Constituição deste
país: pátrio poder. Tenho, democraticamente, o poder sobre meus
filhos. Não será o Presidente da República quem dirá como vou
educá-los, mas ele pensa que pode dizer como sexo deve ser
ensinado para os filhos dos brasileiros. É demais! Ele se sente o
próprio Deus. Não podemos mais suportar a arrogância do Presidente
da República. É demais, ele passou dos limites.

O Deputado João Leite - Desta tribuna, também saúdo o Deputado
Raul Lima, representando esse Estado querido por todos nós,
brasileiros, Roraima, e honrando muito esta Casa com sua presença.
Faço esta saudação enquanto é cumprimentado pelos Deputados
desta Assembléia e acompanhado pelo Deputado Fábio Avelar até a
mesa.

Farei a leitura do pronunciamento do Presidente: “Vamos fazer o
combate à hipocrisia no País. Preservativo tem que ser doado e



748

ensinado como usar”. Quem vai ensinar? “Sexo tem que ser feito e
ensinado como fazer. Somente assim teremos um País livre da aids.
Não tem como carimbar na testa de um adolescente quando é
momento de começar a fazer sexo. Sexo é uma coisa que quase todo
o mundo gosta. É uma necessidade orgânica do ser humano.
Portanto, o que nós precisamos fazer é ensinar.”. E diz mais: “É
preciso melhorar a massa encefálica dentro do cérebro para as
pessoas compreenderem que as mulheres devem ser respeitadas.”
Sua Excelência extrapolou.

É muita irresponsabilidade. Hoje, um dos articulistas dos nossos
jornais disse que agora temos um sexólogo de botequim. O
Presidente Lula, querendo tratar dessa matéria, lembra alguém no
botequim discutindo. O Presidente pretende que as escolas ensinem a
fazer sexo.

Deputado Lafayette de Andrada, o Presidente da República passou
dos limites. É inaceitável essa manifestação, e por isso uso a tribuna
nesta tarde para protestar contra a interferência do Presidente na
família e na Igreja.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Saúdo o Deputado
João Leite como uma das grandes figuras do Parlamento mineiro e
cumprimento-o por sua preocupação com a preservação da família.
Realmente, o Presidente tem sido muito infeliz em diversos
pronunciamentos. E quanto a esse último, que nos deixa estarrecidos
a todos, lembro que a massa encefálica só pode estar dentro do
cérebro, não poderia estar em outro lugar. Obrigado.

O Deputado João Leite - Além de irresponsável, o Presidente
também é redundante, outro exagero que comete.

Portanto, vemos esse traço de autoritarismo do Presidente, sua
pretensão de entrar em questões que não têm nada a ver com as
atribuições de um Chefe de Estado. Lembro-me do meu tempo de
atleta, quando viajava pela Cortina de Ferro, em contato com os
atletas da Romênia e da Iugoslávia, todos debaixo de uma ditadura
terrível da União Soviética, em que tudo era decidido para eles:
quantos filhos poderiam ter, se a igreja poderia abrir ou não, etc. E
agora vemos esses traços em nosso país. Mas não será possível,
porque nos manifestaremos.



749

Aliás, quero ouvir uma palavra daqueles pastores que foram lá
apoiar o Presidente Lula. Refiro-me aos pastores ligados às igrejas.
Queria ouvir uma palavra deles no momento em que S. Exa. se
manifesta em relação à igreja, à família, interferindo no que é mais
sagrado para nós.

Alguns acreditam que democracia é isso. Democracia é também o
direito que tenho de guiar, orientar minha família e de eu ter a minha
fé. Isso está consagrado na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, que serviu de base para a nossa Constituição cidadã.

O Presidente da República pretendeu atropelar todas essas
questões que são fundamentais para nós. Não podemos permitir isso.

Na última legislatura, nesta Casa houve uma Frente Parlamentar da
Família, e queremos continuar com ela para defender a família. Aliás,
agora temos de defender a família contra o Presidente da República,
que a ataca pretendendo dizer-lhe como cuidar dos seus filhos,
tentando ensinar sexo aos nossos filhos na escola pública. Isso se
trata de escolhas, e S. Exa. não tem o direito de tratar dessa questão.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado João Leite. Estou ouvindo atentamente V. Exa. Realmente a
manchete de hoje nos deixa tristes e constrangidos ao ver o
comportamento de um Chefe de Estado avançar na intimidade do lar e
da célula “mater” da sociedade: a família.

V. Exa. ponderou bem. Trata-se do pátrio poder exercido por nós,
pai, mãe, exemplos da família e da própria dignidade humana. V. Exa.
traz essa reflexão de constrangimento para nós, brasileiros. Ouvimos
suas palavras atônitos, muito embora já tenhamos acompanhado a
matéria pela imprensa. E quero fazer coro com V. Exa. por suas
palavras: a família é intocável, inviolável. Sem dúvida, seus direitos e
deveres são comandados pelo pai e pela mãe em razão dos seus
filhos. Não deve haver destruição por terceiros ou por quem quer que
seja do seio da família, sem dúvida, a célula mais sagrada da
sociedade.

Parabenizo V. Exa. neste importante momento de reflexão. Tenho
certeza de que suas palavras servirão para reflexão no seio de cada
família mineira. Só assim as palavras de um Presidente da República
não serão dirigidas da forma graciosa como ele quis instituir.
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Parabéns!
O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

que, com conhecimento político, traz mais luz a este pronunciamento.
A outra coisa mais sagrada, além do pátrio poder é...

Gostaria de saudar a presença da delegação do kosovo.
Eu dizia que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva trouxe mais brilho à

nossa manifestação, lembrando de algo sagrado, a inviolabilidade do
domicílio, fundamental para nós, que estamos ligados aos direitos
humanos. E até isso o nosso Presidente invadiu.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado João Leite,
comungo com as opiniões e os posicionamentos de V. Exa. Não tenho
como deixar de mencionar duas palavras da Sagrada Escritura, neste
momento, muito propícias e fortes: os chamados “ais” de Jesus.
Justamente para endossar e enfatizar o que V. Exa. disse, em duas
passagens distintas, estava escrito que ai daquele que chama de bem
aquilo que é mal e de mal aquilo que é bem. Em outra passagem, está
escrito que ai daquele que escandalizar uma dessas crianças. Seria
melhor ter colocado uma pedra amarrada no pescoço e ser lançado
ao mar.

Nós, defensores da vida, não podemos ficar silenciosos e muito
menos omissos em se tratando de uma questão tão séria como essa,
que atinge a família, sobretudo as crianças, que, em vez de se
protegerem de doenças, acabam sendo estimuladas a adquiri-las mais
cedo.

Parabéns pelas palavras. Juntos, vamos lutar pela vida, contra todo
tipo de morte. No Dia Internacional da Mulher, damos uma palavra
contra o aborto e contra a cultura de morte e a favor das mulheres, as
matriarcas das famílias. Parabéns!

O Deputado João Leite - Muito obrigado pela contribuição, trazendo-
nos uma reflexão da palavra de Deus. Concluindo, gostaria de
lamentar, mas, ao mesmo tempo, convocar todos os Deputados, os
homens, as Deputadas, as mulheres para não permitirmos isso. Não
podemos permitir que o nosso país seja dominado por esse
sentimento lançado pelo Presidente da República. O Presidente da
República não tem direito de interferir na vida familiar dos brasileiros e
de tratar de questões que não lhe pertencem. Ele não foi escolhido
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para isso. Quero conclamar todos para resistirmos. Se for necessário,
vamos às ruas, para que S. Exa. se coloque no lugar devido e
escolhido pelo povo brasileiro. Esse é o chamado que quero fazer a
todas as mineiras e a todos os mineiros. Não podemos permitir esse
ataque à família, não podemos permitir que o Presidente da República
extrapole suas funções. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esta Presidência, na

condição de parlamentar, comunica ao Deputado João Leite que
recebemos a informação de que dois Ministérios do governo federal
haviam lançado recentemente uma cartilha sobre sexualidade nas
escolas - não sei se isso é do conhecimento de V. Exa. -, em que,
com muita liberalidade, induz alunos a usar camisinha, a praticar sexo,
a beijar porque o ato de beijar é muito favorável por estimular a
contratura de muitos músculos e eliminar substâncias benéficas ao
ânimo do jovem. Não ouviram a família nem as escolas. Não ouviram
nada. Tudo isso merece reflexão e uma tomada de posição.

Pedimos, por meio de requerimento, uma reunião conjunta das
Comissões de Saúde e de Educação para discutirmos se temos
mesmo de ensinar sexualidade aos nossos jovens de maneira tão
liberal, até induzindo, nas entrelinhas, a prática do sexo e do uso da
camisinha, como se isso fosse algo rotineiro. V. Exa. será avisado
sobre a data de realização dessa reunião.

Parabéns pelo seu pronunciamento.
O Deputado João Leite - Queria, rapidamente, reconhecer a

autoridade de V. Exa. para fazer essa proposta. Sabemos do seu
trabalho, da sua folha de serviço, como médico, prestada à criança e
ao adolescente no Estado e no País; todavia, o Presidente aposta na
diluição de valores muito profundos. O Estado não pode mudar
marcos que a sociedade brasileira estabeleceu.

Muito obrigado e parabéns pela sua iniciativa.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo - Cumprimento o caro Deputado Doutor
Viana, Presidente dos trabalhos desta tarde, os Srs. Deputados e as
Sras. Deputadas, assim como as pessoas que nos visitam.

Inicio minha fala hoje, Sr. Presidente, como todos os outros colegas,
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cumprimentando a mulher mineira. Vou-me estender um pouco mais
além desse cumprimento. A mulher, há muitos anos rejeitada e
oprimida, teve no dia 8 de março um momento para lembranças.
Muitos dizem que não deveria haver essa data. Por que a temos?
Essa data é para lembrarmos o passado e o fato de que precisamos
melhorar o presente.

Não apenas no passado, a mulher foi oprimida e deixada em
segundo plano. Ainda hoje, pela força, muitas mulheres são agredidas
e impedidas de procurar a Justiça. Um dia para a mulher não serve
apenas para manifestações de alegria, mas também para nos
lembrarmos de que, ainda hoje, muitas mulheres são reprimidas e
esquecidas.

Para que muitas mulheres mineiras importantes, do passado e do
presente, não sejam esquecidas, gostaria, Sr. Presidente, de formular
a essa Mesa requerimento sugerindo a criação nesta Casa de uma
galeria de mulheres mineiras. Visitamos algumas vezes o Palácio do
Catete, onde pudemos ver a galeria das mulheres brasileiras que se
destacaram em cada período de um determinado Presidente. Então,
encaminho requerimento à Mesa para que as mulheres mineiras
também possuam na Casa do povo mineiro uma galeria para que
aquelas que se destacaram nas artes, na ciência, na política, enfim,
em todas as áreas, sejam reconhecidas. Farei isso a fim de que
mulheres que lutaram muito para ganhar espaço na sociedade,
garantir o direito de votar e de ser votadas, de trabalhar e de exprimir
sua vontade sejam lembradas. Muitas vezes essas mulheres - isso
ocorre com alguns homens também - são esquecidas por não terem
espaço no dia-a-dia.

Hoje é o Dia Internacional da Mulher, momento ideal para deixarmos
para nossos filhos e netos um espaço na Casa do povo, de modo que
as mulheres que contribuíram para o crescimento de Minas Gerais
não sejam esquecidas.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Cumprimento-o pelo seu
pronunciamento e faço coro com suas palavras. Inscrevi-me para
fazer uso da tribuna, mas, em virtude do tempo, penso não ser
possível. Diante disso, aproveito a oportunidade que V. Exa. me
concedeu para fazer este aparte e demonstrar a nossa satisfação em
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compartilhar essa idéia.
Dirijo-me ao Presidente desta reunião, Deputado Doutor Viana, para

fazer um apelo à Mesa da Casa. Até hoje não recebi explicações nem
consegui entender algo aqui ocorrido. Na primeira legislatura, em
2002, apresentei nesta Casa um projeto que vem ao encontro do que
o nobre Deputado propõe: a realização de uma galeria.

Na minha opinião, essa questão é tão importante, que, já em 2002,
apresentei a esta Casa uma sugestão, por meio de um projeto de lei,
tendo em vista a comemoração do Dia Internacional da Mulher, no dia
8 de março. Ademais, o referido projeto de lei cria a Medalha de
Honra ao Mérito Bárbara Heliodora, exatamente para homenagear,
premiar as mulheres que se destacaram, tiveram importância na
evolução de nossa sociedade. Ou seja, seria um marco e uma
homenagem à mulher.

Como já disse, o projeto foi apresentado em 2002, mas foi arquivado
sem ser apreciado. No início de 2003, fiz outra tentativa. Apresentei
um requerimento, o projeto foi desarquivado e aprovado nas
Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos, mas
nunca foi incluído em pauta. Mais uma legislatura terminou, e o projeto
novamente foi arquivado; todavia, como sou um Deputado persistente,
no início desta legislatura, novamente apresentei um requerimento
solicitando o desarquivamento do projeto. Portanto, Deputado Doutor
Viana, temos de criar essa medalha.

Deputado Doutor Rinaldo, eu dizia que, naquela legislatura, o projeto
foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e pela
Comissão de Direitos Humanos. Logo, não entendemos por que não
veio a Plenário para ser votado.

Apresentei requerimento solicitando seu desarquivamento, e ele terá
de voltar ao início da tramitação. Aproveito a oportunidade para tratar
desse assunto, já que o Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça, para onde o projeto deverá ser encaminhado primeiramente,
em atendimento à norma regimental, está presente. Peço a V. Exa.
que dê prioridade a essa questão.

O relator, Deputado Paulo Piau, apresentou seu parecer, que foi
aprovado. Esperamos que o projeto seja aprovado ainda neste ano.
Assim sendo - quem sabe, no próximo ano? -, poderemos
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homenagear justamente as mulheres mineiras.
Cumprimento V. Exa. pelo seu pronunciamento e agradeço-lhe a

oportunidade, por meio da qual pude solicitar o empenho da Mesa da
Assembléia para agilizar a votação do projeto. Obrigado.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte) - Agradeço-lhe, nobre
companheiro do Centro-Oeste de Minas, amigo de longa data. Eu, V.
Exa. e os Deputados Inácio Franco, Domingos Sávio e Paulo Cesar
representamos o Centro-Oeste mineiro. Congratulo-me com V. Exa.
pelas palavras proferidas no Dia Internacional das Mulheres.

Estou dando continuidade ao trabalho de uma grande mulher, a ex-
Deputada Maria Olívia, minha mãe, que aqui, por quatro mandatos,
também honrou o nosso Centro-Oeste de Minas.

Quero comunicar a V. Exa. e ao Presidente que tivemos um
encontro muito produtivo com a comitiva de Kosovo, que esteve aqui
hoje. Tive oportunidade de representar a Presidência da Casa, a
Mesa. Desenvolvemos um trabalho profícuo, que tende a dar
intercâmbio não só político, mas também cultural e econômico, de
Minas Gerais com o Kosovo. Kosovo hoje é um território
independente, administrado pela ONU, devido aos conflitos étnicos
que tem com a Sérvia e a Albânia.

O Brasil pode dar uma grande contribuição para a independência de
mais um povo, por meio do Embaixador José Aparecido de Oliveira,
pai de nosso colega do PV, Deputado José Fernando, que contribuiu
para a independência do Timor Leste. É importante que Minas Gerais
tenha esse intercâmbio e aprofunde o relacionamento com as
minorias, como, por exemplo, com o povo albanês, que está sub-
representado na província de Kosovo. Anteriormente, esse território
era ligado à Iugoslávia - hoje a Sérvia -, o qual, com a ajuda da União
Européia e da ONU, está tornando-se uma república independente.
Muito obrigado.

Congratulo-me, mais uma vez, com V. Exa. pela lembrança
importante do Dia Internacional da Mulher.

Cumprimento também o Deputado Ademir Lucas, que prossegue o
trabalho da ex-Deputada Vanessa Lucas, que representou tão bem a
mulher no Legislativo de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Doutor Rinaldo - Eu que agradeço. Finalizando minha
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primeira fala sobre as mulheres nesta tribuna, gostaria de deixar um
abraço a toda mulher mineira, principalmente àquela mulher vítima de
agressão física que, muitas vezes, não teve oportunidade de defender
seus direitos. Também deixo um abraço para uma classe de
trabalhadoras que convive comigo todos os dias nos hospitais, a
mulher enfermeira, a auxiliar de enfermagem, aquela que, muito mal
remunerada, todos os dias traz um sorriso no seu rosto. Um paciente
que trata da saúde precisa mesmo do apoio e do amparo dessa
enfermeira, dessa auxiliar. E, muitas vezes, esse trabalho não é
reconhecido.

Sr. Presidente, segunda-feira próxima passada, visitamos a
Defensoria Pública de Divinópolis, quando tivemos o prazer de ser
recebidos pela Defensora-Coordenadora Rosângela Malta. Tivemos
momentos felizes ali, quando conhecemos melhor o trabalho e o
motivo da greve. Convidei as Defensoras e os Defensores de
Divinópolis e região para visitarem nossa Casa. Quero cumprimentá-
las porque hoje, no Dia Internacional das Mulheres, os Defensores de
Divinópolis e Carmo do Cajuru estão atendendo normalmente os
casos das mulheres, em homenagem a elas no seu dia.

Sr. Presidente, hoje, pela manhã, estivemos em Divinópolis,
atendendo a um convite da Associação de Combate ao Câncer do
Centro-Oeste Mineiro - Acccom -, com os Secretários Municipais das
cidades que a Acccom abrange - cerca de 80 cidades. Compareceram
em torno de 50 Secretários Municipais de Saúde.

Não poderia deixar de falar do trabalho que a Acccom desenvolve
para todos aqueles que a procuram para tratar do câncer. Eu já sabia
do trabalho da Associação, da entidade respeitada que é e da
assistência que presta ao paciente com câncer, desde sua consulta
até sua alta, internações hospitalares, exames, quimioterapia e
radioterapia. Hoje fiquei sabendo de muito mais coisas que a Acccom
faz junto a seus familiares e crianças. A cada dia, vemos que a
Acccom está sendo mais valorizada por todo o povo do Centro-Oeste
mineiro, que, através do “telemarketing” da Associação, procura
atendê-la e fazer suas doações.

Deixo meu abraço ao Leite Nogueira, Presidente da Acccom. Pode
contar comigo, com o Deputado Domingos Sávio, com os demais
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Deputados da região Centro-Oeste e os demais pares desta Casa.
A Acccom funciona em parceria com o Hospital São João de Deus.

E hoje é o dia de São João de Deus, alguém que abriu mão de seus
bens materiais para dedicar-se ao tratamento de pessoas carentes.
Ele doou seus bens, seu tempo e sua vida para esse fim.

Deixo meu abraço ao Irmão Augusto, Presidente do Hospital São
João de Deus. Eu, o Deputado Domingos Sávio e os demais pares
desta Casa estamos de mãos dadas pela Fundação.

Agradeço a gentileza com que o Secretário me recebeu, assim como
ao Deputado Marcus Pestana e aos demais membros da Comissão de
Saúde. O Secretário nos recebeu muito bem e mostrou boa-vontade
para fazer parceria em prol da saúde dos mineiros. No dia 28
receberemos o Secretário em nossa Comissão e abordaremos os
anseios de toda a comunidade do Centro-Oeste e de todo o Estado de
Minas Gerais. Obrigado.

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

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dois
assuntos me trazem à tribuna. O primeiro tem causado bastante
polêmica em nosso Estado e diz respeito à individualização da
hidrometração em condomínios residenciais, principalmente em
edifícios, e vem sendo debatido há muito tempo. Há uma grande
preocupação por parte dos condomínios e das associações de classe,
e verificamos que esse assunto, cada dia mais, vem movimentando o
Estado. Hoje de manhã apresentei um requerimento à Comissão de
Defesa do Consumidor, cujo objetivo é convidar para uma reunião
todas as pessoas envolvidas nesse processo.

Tive oportunidade de fazer uma visita à Copasa para mostrar a
nossa preocupação.

A Copasa nos informou que já está estudando esse processo há
algum tempo e que o estudo está praticamente concluído. Na
oportunidade, a Copasa também nos informou que a sugestão e os
critérios que a empresa vai adotar dizem respeito à individualização
das edificações novas, ou seja, à individualização da ligação de um
apartamento, respeitados os critérios técnicos e as normas da
empresa.
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Essa é uma questão que vem sendo bastante discutida pelas
associações, porque, quando se faz a medição em conjunto de um
prédio, o rateio entre os condôminos é muito questionado. A Copasa
já vai adotar o critério da individualização das medições desses
apartamentos e unidades domiciliares.

Um outro aspecto também me preocupa muito. Fomos procurados
por vários síndicos da região de Belo Horizonte, onde esse serviço de
individualização em prédios antigos tem sido prestado por uma firma
de São Paulo, aliás sem os devidos cuidados legais. Na realidade,
isso vem causando um tumulto muito grande nesses condomínios,
razão pela qual este Deputado foi procurado.

Ao debater o assunto com os referidos síndicos, foi-nos informado
que o condomínio, apesar de não ter sido realizada nenhuma
assembléia geral ou delegação, apenas com uma autorização do
síndico vem realizando essas modificações em edificações antigas a
fim de individualizar as ligações e ainda se responsabilizando pela
operação interna desse sistema, promovendo até o corte das ligações
de água dos apartamentos. Essa é uma preocupação muito grande,
pois não sabemos se isso é permitido por lei.

No processo atual, quando a Copasa apresenta a sua conta de
água, embutido nessa conta vem o pagamento referente ao serviço de
coleta e tratamento do esgoto sanitário. Então, se o síndico fizer o
corte interno de cada apartamento, ele poderá cometer um equívoco,
dado o impedimento apresentado pelo esgotamento sanitário. Assim,
o proprietário poderá ficar sujeito a uma dupla tributação.

Essa é a nossa preocupação. Fizemos uma pesquisa em
decorrência de uma informação obtida, segundo a qual esses serviços
estariam sendo prestados pelos Estados de São Paulo, Paraná e
Goiás, salvo engano. Nesses Estados houve problemas seriíssimos
com essas empresas. Aliás, várias ações estão sendo ajuizadas em
virtude desses problemas. Em Belo Horizonte também já estamos
verificando a ocorrência dos mesmos problemas.

Por tudo isso é que esse requerimento foi bem acolhido pela
Comissão de Defesa do Consumidor, e ainda vamos ter oportunidade
de debater profundamente essa questão com a realização de uma
audiência pública com a presença de todos os segmentos envolvidos.
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Será uma grande oportunidade para as entidades de classe, para as
associações de condomínios e para que a Copasa também esteja
aqui e nos informe sobre o seu projeto de unificação, que está sendo
concluído por essa empresa. Com isso, esta Casa dará grande
contribuição para que os referidos problemas sejam todos
equacionados de uma só vez.

Era esse o assunto que queria abordar.
Gostaria, desde já, de convidar todos os nossos companheiros

Deputados a participar dessa audiência pública, em que teremos a
oportunidade de debater o assunto.

Para que fique registrado, solicitamos mais uma vez ao Presidente
que priorize a tramitação do importante projeto referente à Medalha
Bárbara Heliodora, que visa a homenagear a mulher mineira no dia 8
de março. Deputado João Leite, esse projeto foi apresentado nesta
Casa em 2002, por ocasião do meu primeiro mandato, foi arquivado
na legislatura seguinte e, por meio de requerimento de minha autoria,
foi desarquivado. Novamente a Comissão de Constituição e Justiça,
por meio de parecer do Deputado Paulo Piau, aprovou a proposta,
encaminhada posteriormente à Comissão de Direitos Humanos, que
também a aprovou por intermédio de parecer do Deputado Roberto
Ramos. Não entendemos por que até hoje esse projeto não foi
apreciado em Plenário, tendo sido arquivado. Como sou um Deputado
persistente, apresentei requerimento solicitando o seu
desarquivamento, e agora novamente se inicia todo o processo de
tramitação, devendo ser encaminhado às Comissões de Constituição
e Justiça e de Direitos Humanos. Já tenho o compromisso do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, para agilizar a tramitação, com vistas a que, no
dia 8 de março do próximo ano, se Deus quiser, tenhamos a
oportunidade de reconhecer o trabalho das mulheres que se
destacam, lutam pelo desenvolvimento da nossa sociedade e se
tornam cada vez mais presentes.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Fábio Avelar, a
comissão de mérito deverá ser a de Direitos Humanos, da qual sou
membro. É claro que daremos todo o apoio a essa iniciativa. Creio
que, nesse dia, existe realmente uma lacuna no Parlamento mineiro
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para fazermos uma manifestação a favor das mulheres. A proposta de
V. Exa. vem em bom momento. É uma pena ela ainda não ter
recebido a atenção da Assembléia Legislativa, mas espero que isso
ocorra agora.

Gostaria ainda de provocar V. Exa. nessa tribuna. Já não sou seu
companheiro na Comissão de Meio Ambiente, mas temos uma luta
em comum: a retirada do lixão do Pindorama, em Belo Horizonte,
onde mais de 350 mil famílias convivem com o problema há mais de
30 anos. É uma luta antiga de V. Exa. Nasci nessa região e sinto o
sofrimento das pessoas e os riscos que correm. V. Exa. já conseguiu
documentos e tem experiência na área. Tememos que ocorra uma
tragédia no local. Já sabemos da posição do Copam, contrário à
permanência do lixão. Portanto, como V. Exa. é membro da Comissão
de Meio Ambiente e tem acompanhado essa situação, gostaria de
saber se existe um prazo de extinção do lixão da BR-040, no
Pindorama. Haverá uma audiência pública para se discutir o assunto?
Temos informações dos órgãos ambientais do Estado sobre o prazo
final de funcionamento desse lixão?

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte do ilustre Deputado
João Leite, que traz novamente a esta Casa esse assunto, que já
deveria ter sido resolvido há muitos anos. Sabemos da dificuldade que
a comunidade enfrenta com um lixão localizado em frente às suas
casas.

Por meio de relatórios apresentados por técnicos da Universidade
de Viçosa, fomos informados de que aquele aterro não tem a devida
segurança - aquela que é recomendada, ou seja, aqueles coeficientes
de segurança recomendados - e não suporta nenhum tipo de
aproveitamento. Ele já se encontra totalmente saturado, esgotado.
Tivemos oportunidade de falar isso nesta tribuna. Convém salientar
também que não foi projetado pelo que recebe hoje. Quando foi
idealizado, numa solução temporária que já se esgotou há vários e
vários anos, não tinham sido aplicadas as técnicas recomendadas
naquele aterro para a regulamentação.

Outro problema que acreditamos ser incomum é a destinação final
do chorume daquele aterro. Quer dizer, ele não é tratado nem colhido
naquele local, mas sim coletado por meio de caminhões-pipa, que
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estão sendo colocados na estação de tratamento do Arrudas. No
nosso entendimento, essa situação não é adequada para esse
atendimento.

Estamos agora na Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais. Graças a Deus estamos retornando, pois tivemos
oportunidade de fazer parte da Mesa anterior por dois anos. Não
podíamos ter uma participação efetiva como membro de nenhuma
comissão, em virtude de uma exigência regimental. Porém, agora,
fomos indicados para participar dessa Comissão. Com muita honra, fui
eleito Vice-Presidente. Esse assunto está sendo retomado.

Já temos a informação de que, se não me engano, foi aprovado na
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte um
requerimento do Deputado Eros Biondini. Na Comissão de Meio
Ambiente, esse assunto será retomado, porque aquela comunidade
não suporta mais conviver com essa situação. É preciso que uma
providência urgente seja tomada. O Copam também já se manifestou
sobre o assunto, falando da impossibilidade do prosseguimento desse
aterro. Então, V. Exa. pode estar certo de que, com todo o nosso
vigor, retomaremos esse assunto, que é da mais alta importância não
somente para os moradores da região, mas também para a nossa
Belo Horizonte como um todo. Belo Horizonte, que é uma Capital, não
pode ter o seu sistema de resíduos sólidos, de limpeza urbana e de
lixo tratado dessa maneira. Precisamos lutar e unir as nossas forças
para equacionar de vez esse angustiante problema.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Fábio
Avelar, obrigado e parabéns pelo pronunciamento. Gostaria de falar
sobre outra coisa. Estou ao lado do Líder do nosso PFL, futuro partido
democrata. Em nome da nossa bancada, não poderia deixar de
cumprimentar as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Em nome
das nossas colegas, que hoje se encontram numa atividade externa
exatamente em razão desse dia; de todas as servidoras da
Assembléia Legislativa do nosso Estado, que muito nos ajudam nesse
trabalho de representar o povo mineiro nesta Casa; e da nossa
Bancada do PFL, gostaria de parabenizar e abraçar todas as
mulheres do nosso Estado e, por que não, do nosso país.

Deputado Fábio Avelar, obrigado pelo aparte e muito sucesso
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nesses próximos quatro anos, no mandato que se iniciou há pouco
mais de um mês.

O Deputado Fábio Avelar - Ilustre Deputado Gustavo Valadares,
obrigado pelo aparte.

Sr. Presidente, ao concluir a minha fala nesta tarde, no dia em que;
merecidamente, comemoramos o Dia Internacional da Mulher,
gostaríamos, mais uma vez, como uma homenagem à mulher mineira,
de pedir desta tribuna que esta Casa dê prioridade ao ex-Projeto de
Lei nº 383/2003. Aliás, esse projeto foi desarquivado, mas, assim que
for publicado, deverá receber outro número. Gostaríamos de pedir o
apoio de todos para que tenhamos condições de aprová-lo e para que,
no próximo dia 8 de março, tenhamos condições de estar aqui
homenageando a mulher mineira.

Ilustre Deputado Doutor Viana, muito obrigado pela sua paciência.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Boa-tarde a todos que nos ouvem e nos

assistem. Acabo de chegar de uma atividade em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher no Município de Betim, realizado na portaria
da Jabil, fábrica dos Estados Unidos da América. Fiz questão de ir a
essa atividade para resgatar o significado histórico deste dia em que
homenageamos a luta pela emancipação feminina.

Recebi um exemplar do “Intervalo” - Boletim informativo do Sindicato
dos Professores do Estado de Minas Gerais - Sinpro-MG -, que me
chamou atenção, pois está estampado em sua primeira página: “Bush,
mulher não ama quem mata”. É o mesmo “slogan” que estampo no
adesivo do meu paletó.

Nada mais pertinente que o “slogan” da campanha do sindicato.
As tradicionais mobilizações do Dia Internacional da Mulher ganham

nova dimensão este ano com a abominável visita do Presidente
estadunidense George W. Bush. O protesto das mulheres contra Bush
representa o repúdio contra a política imperialista que massacra os
povos, destrói o planeta e produz a miséria de milhares de pessoas.

Os protestos acontecerão em todos os cantos do Brasil e estão
acontecendo, organizados por diversas outras entidades,
demonstrando a insatisfação do povo brasileiro com a política
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genocida de George W. Bush.
Conforme ressaltado pelas Diretorias da CUT e da UNE, a

mobilização não é contra o povo dos Estados Unidos, mas contra seu
atual mandatário. Os manifestantes são solidários com os jovens
americanos que morrem nos campos de batalha a serviço da indústria
da guerra, que alimenta o lucro do seu capital com o sangue de
inocentes.

A visita de Bush ao Brasil, Uruguai, Colômbia, Guatemala e México,
entre os dias 8 e 14 de março, será realizada num momento em que a
América Latina vive transformações que a Casa Branca tenta deter
com promessas de ajuda e receitas recicladas. Desembarcará na
América Latina com a varinha mágica do livre comércio, não por meio
da Alca, mas das 'Alcas' bilaterais ou sub-regionais, que debilitam o
poder de negociação dos governos sujeitos aos tratados de livre
comércio com os Estados Unidos e formam um muro de contenção
para a integração latino-americana.

A visita de Bush visa a disseminar a cizânia entre os governos da
América Latina. O brasilianista e historiador americano Thomas
Skidmore chama a atenção, por exemplo, para o fato de que os
Estados Unidos da América vêem a Venezuela, atualmente, "como
algo muito sério, uma grande ameaça". A visita de Bush seria uma
forma de o governo estadunidense fortalecer sua posição na região,
passando um sinal de que "o Brasil está apoiando os Estados
Unidos". Segundo Skidmore, o Brasil lucra pouco com a viagem de
Bush. Na opinião do historiador, a oitava viagem à América Latina
serve, ainda, para o Presidente americano desviar a atenção da
política do seu país dos problemas vividos pela atual administração,
como a ocupação do Iraque. Mas ele acredita que o Brasil não
conseguirá alcançar alguns dos seus objetivos principais ao firmar
uma parceria com os Estados Unidos no setor. “Bush não irá reduzir
tarifas do etanol exportado pelo Brasil para os Estados Unidos. Ele
não irá baixá-las de maneira alguma”, finalizou.

Sr. Presidente, precisamos, neste dia de homenagem à mulher,
unirmo-nos todos: mulheres, trabalhadores, trabalhadoras e o povo
em geral no clamor pelo “fora Bush”. As últimas décadas, a década
perdida dos anos 80 e a década roubada dos anos 90, foram
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marcadas pela predominância de um ciclo conservador, tendo como
pólo dominante o imperialismo estadunidense. Isto vem se
caracterizando por uma poderosa ofensiva contra os valores
civilizatórios em geral, em particular contra trabalhadores e os direitos
sociais, afetando fortemente a situação de vida e trabalho das
mulheres.

Quero homenagear a luta cotidiana das mulheres pela construção
de uma sociedade mais justa e sua eterna coragem, expressa nos
atos pelo “Fora, Bush!”, citando a poesia de Cora Coralina: “Não te
deixes destruir... / Ajuntando novas pedras / e construindo novos
poemas. / Recria tua vida, sempre, sempre. / Remove pedras e planta
roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um
poema. / E viverás no coração dos jovens / e na memória das
gerações que hão de vir. / Esta fonte é para uso de todos os sedentos.
/ Toma a tua parte. / Vem a estas  páginas  / e  não  entraves  seu
uso / aos que têm sede.”.

Feliz dia da luta pela emancipação das mulheres e do mundo.
* - 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173, c/c o § 4º do art. 174,

do Regimento Interno, determina a anexação do Projeto de Lei nº
35/2007, da Deputada Elisa Costa, ao Projeto de Lei nº 265/2007, do
Deputado Padre João, por guardarem identidade.

Mesa da Assembléia, 8 de março de 2007.
Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da

Presidência.
Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos
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do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 548/2003, Roberto Carvalho (2), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 3.561 e 3.789/2006, Padre
João (5), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 1.514,
1.751, 1.782 e 1.789/2004 e 3.408/2006, Fábio Avelar (12), solicitando
o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 382, 383, 384, 385, 565,
603 e 689/2003 e 2.982, 3.370, 3.590, 3.637 e 3.740/2006, e Dimas
Fabiano (11), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs
1.227/2003, 1.560 e 1.805/2004 e 3.048, 3.117, 3.250, 3.251, 3.400,
3.566, 3.636 e 3.654/2006.

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 20
minutos. Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente.
O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Agradeço ao

Deputado André Quintão a gentileza. Gostaria, Sr. Presidente, de
apenas anunciar que, nesta tarde, tivemos a feliz iniciativa de colher
as assinaturas para uma proposta de emenda à Constituição que diz
respeito à aposentadoria especial para policiais e Bombeiros Militares
femininos. Hoje, Deputado André Quintão, a aposentadoria de
policiais e Bombeiros Militares femininos ocorre também com 30 anos
de efetivo serviço.

Aproveito essa data, o Dia Internacional da Mulher - na verdade,
deveríamos comemorar essa data todos os dias, pois são elas
merecedoras de todo o nosso respeito, empenho e trabalho -, para
reafirmar nosso compromisso com os servidores da área de
segurança pública.

Agradecemos aos demais Deputados, pois necessitaríamos de 26
assinaturas e colhemos 30 nessa proposta de emenda à Constituição.
Lerei apenas a ementa, já agradecendo essa gentileza por parte de
nosso orador. O art. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação: “Art. 39, § 10 - Os direitos, deveres,
garantias e vantagens do militar e as normas sobre investidura,
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promoção, estabilidade, limites de idade e condições de transferência
para a inatividade serão estabelecidos no estatuto, resguardado o
direito de a policial militar e a Bombeiro Militar requererem sua
transferência para a reserva remunerada aos 25 anos de efetivo
serviço.”. Essa é a proposta que apresentamos e é datada de
8/3/2007.

Essa é nossa singela homenagem, é a forma de materializar nosso
respeito e admiração por todas as mulheres do Brasil, em especial
aquelas que exercem a atividade mais estressante do mundo: a de
Policial.

Agradeço a todos os meus pares, que, junto comigo - este Deputado
é apenas o primeiro signatário -, subscreveram essa proposta. Tenho
a certeza de que conto com o apoio de V. Exa. e do PT para, em
breve, comemorarmos a aprovação de matéria tão relevante.

Preocupamo-nos principalmente com aquelas mulheres que têm
jornada dupla e uma série de atribuições, além de ser Bombeiro e
policial militar feminino.

Agradeço a V. Exa. a paciência e o gesto de democracia
concedendo-me este aparte logo no início de sua fala.

O Deputado André Quintão - Parabenizo o Deputado Sargento
Rodrigues. Esta Casa, Deputado Sargento Rodrigues, é democrática,
e um assunto dessa relevância merece todo o nosso respeito.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado, gostaria
de fazer um registro em nome da Bancada do PSDB, uma saudação
especial pelo Dia Internacional da Mulher.

Quero fazer uma reflexão, e está aqui a meu lado o Deputado Padre
João: Deus, quando criou o homem, viu que faltava algo para
completar sua criação e torná-la ainda mais bela, e esse algo era
justamente a mulher.

É merecida essa lembrança, esse reconhecimento, pois, em muitos
povos, a mulher sofre preconceito pelo simples fato de ter nascido
mulher. Temos de lutar contra isso e desdobrar-nos, para que, em
todo o Planeta, a mulher seja reconhecida como um ente que veio
completar a vida da humanidade.

Agradeço o aparte e faço essa saudação especial, em nome do
PSDB, à mulher, no seu dia.
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O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Lafayette de
Andrada. Percebo que vários Deputados desejam fazer seu aparte,
talvez devido ao dia. Portanto, Deputado Doutor Viana, solicito a
compreensão da Mesa para a prorrogação do tempo em virtude do
espírito democrático da Casa, até porque, antes de iniciar minha fala -
e trarei temas polêmicos -, vários Deputados estão fazendo apartes.
Assim, solicito que o tempo concedido seja preservado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esta Presidência quer
dizer ao Deputado André Quintão que reconhece seu espírito
democrático e não irá se posicionar antidemocraticamente.

O Deputado Padre João (em aparte) - Obrigado pela compreensão
Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, e Deputado André Quintão.

Atrasei-me porque estava no Mineirinho acompanhando o
movimento Via Campesina, do qual as mulheres participaram durante
toda a semana. Elas estavam sendo impedidas de ir para a Praça da
Estação. Houve uma repressão da Polícia Militar impedindo a saída
dos ônibus daquele local. Alegaram que o Serviço de Inteligência
constatou que, nos ônibus, havia foice, facão, enxada e pneus.
Insistiram em dar busca em todos os ônibus. Houve resistência, mas,
depois de processo de negociação, permitiram. Não encontraram
absolutamente nada. São trabalhadoras rurais que estão estudando,
sistematizando um conjunto de direitos já respaldado por lei e que não
está sendo assegurado na prática. Infelizmente, encontra-se ainda no
papel. Aproveito o momento e me socializo com todas as mulheres, as
companheiras da Casa e as companheiras Deputadas.

Apresentamos, Sr. Presidente, um requerimento dirigido à Mesa
para que seja encaminhado um projeto de resolução garantindo que,
no mínimo, uma vaga na composição dos cargos da Mesa seja
ocupada por Deputada. Sabe por quê, Deputado André Quintão?
Porque até hoje, na história da Casa, apenas três mulheres fizeram
parte da Mesa. A cultura ainda impede que mulher ocupe esse
espaço. Em toda a história, contamos com apenas 22 Deputadas, e
muitas com mais de um mandato. Essa é a razão que nos leva a
apresentar o requerimento. Há uma legislação que garante um
percentual de vagas para mulheres. Esta Casa poderia dar o exemplo.
Há outras conquistas a alcançarmos, e contamos com a Mesa.
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Agradeço e saúdo todas as mulheres do campo e da cidade.
Haverá um ato público hoje na Praça da Estação, um grito. Espero

que esse ato sensibilize todas as autoridades e que a população ouça
esse grito: os direitos a serem ainda conquistados. Em especial, o da
mulher do campo que ainda enfrenta dificuldades para ter acesso ao
crédito, aos papéis de aposentadoria. Se a mulher já é discriminada, a
do campo sofre uma discriminação ainda maior, sobretudo a mulher
pobre e negra. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado André Quintão,
dentro desse espírito que norteia as ações de V. Exa., eu não poderia
perder a oportunidade de me unir a V. Exa. e aos demais colegas para
cumprimentarmos todas as mulheres de Minas, do Brasil, enfim, todas
as mulheres do mundo no Dia Internacional da Mulher.

Infelizmente - isso pode até assustar - ainda temos que estabelecer
datas dessa natureza. Por que infelizmente? Porque queremos - e
teremos que trabalhar para isso, pois, mais do que querer, é fazer -
que chegue o dia, o mais breve possível, em que não haja razões
para dizer que há um dia para o homem ou para a mulher, ou para
esta ou aquela minoria. No caso da mulher, temos que nos debruçar
sobre isso de um modo muito mais atento, porque não se trata de uma
minoria. Em boa parte do mundo as mulheres chegam a ser maioria.

Vamos pensar nas mulheres e nos homens apenas como gêneros
da espécie humana que se complementam e que devem viver
harmoniosamente, respeitando-se para que tenhamos um mundo
melhor para todos. Não apenas lembrando-nos da mulher pela sua
sensibilidade, pela sua beleza, pelo seu espírito materno, pela sua
doçura, o que já é muito, mas lembrando-a e respeitando-a pela sua
competência, pela sua capacidade combativa, pelo seu discernimento,
pelo seu equilíbrio, enfim, por todas essas razões que fazem das
nossas companheiras algo essencial.

Deputado Lafayette de Andrada, para que a vida neste planeta
tenha sentido, devemos, sim, comemorar, lembrar e homenagear as
mulheres, fazendo do gesto deste dia uma oportunidade para
deixarmos de lado qualquer tipo de barreira de natureza partidária e
derrubarmos de vez as barreiras do preconceito, para que possamos,
a cada dia, ter mais mulheres no Parlamento, nas Câmaras
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Municipais, nas Prefeituras, em todas as organizações sociais. E, com
certeza, tê-las ao nosso lado, na nossa frente, junto conosco na
construção de uma sociedade melhor.

Não se pode pensar em construir uma sociedade melhor sem
família, e não há família sem mulher. Nossa homenagem, nosso
carinho, nosso respeito às mulheres. Muito obrigado, Deputado André
Quintão, nós que compartilhamos desse sentimento de convivência
democrática, respeitosa, ainda que combativa em alguns momentos, o
que faz a democracia ainda mais saudável para todos nós.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Domingos
Sávio. Tenho plena consciência de que numa data como esta são
vários os Deputados que desejam manifestar todo esse respeito e
apreço pela mulher mineira, pela mulher brasileira, e, às vezes, o
Regimento não permite que isso seja exposto no tempo inicial. Já que
temos essa possibilidade, nada mais justo que nossos colegas se
manifestem livremente.

Sr. Presidente, assomei a esta tribuna em nome do PT, hoje tão
bem liderado por uma mulher, a Deputada Elisa Costa, que não está
presente por causa das atividades do Dia Internacional da Mulher. Em
nome dela e do conjunto de Deputadas e Deputados do PT, manifesto
esse reconhecimento à luta, à emancipação, à trajetória da mulher
brasileira e, particularmente, das mulheres de Minas Gerais. Como
bem disse o Deputado Carlin Moura, talvez esta não seja uma data de
comemoração. Temos que registrar os avanços, as conquistas, mas
esta é uma data marcada sobretudo pelo simbolismo da resistência,
da luta, do embate contra qualquer tipo de opressão. Infelizmente, as
mulheres, principalmente as mais pobres, ainda se vêem diante de
desafios. Desafios na consolidação de uma saúde pública mais digna,
maior valorização no mercado profissional e no próprio tratamento e
respeito por parte da sociedade e particularmente pelos homens,
porque o machismo ainda está muito presente nas entranhas da
formação da sociedade brasileira, como também o é o preconceito e a
dificuldade de construirmos a igualdade racial em nosso país.

Portanto, em nome de toda a Bancada do PT, manifesto esse
reconhecimento, solidarizando-me com o Deputado Padre João, ao
cumprimentar as mulheres do Movimento dos Atingidos por Barragens
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e das mulheres da Via Campesina, lembrando o papel que Frei
Gilvander vem cumprindo ao dar voz e acompanhar esses
movimentos. Nada melhor que essas mulheres dignas e trabalhadoras
do campo estarem aqui na nossa cidade, lembrando que ainda há
muita discriminação, que ainda há muito machismo e que ainda há
muito preconceito contra a mulher, particularmente as mais pobres.
Mas expresso nossa homenagem, extensiva às mulheres desta Casa
Legislativa, às servidoras dedicadas desta Casa e também às nossas
parlamentares, que hoje estão participando das várias atividades
comemorativas deste dia.

Sr. Presidente, gostaria de abordar questões relacionadas ao
pronunciamento do Deputado Délio Malheiros feito na semana
passada a respeito da Prefeitura de Belo Horizonte, mas não o farei
porque o Deputado não está presente. Farei disso uma regra, pelo
menos para mim, pois o debate democrático enriquece mais o
funcionamento desta Casa. Neste momento, em função de
compromissos parlamentares, ele não está presente, mas trarei
questionamentos, não para confrontar, mas apresentar informações
que, talvez, o Deputado não tenha para fazer a devida avaliação de
desempenho da Prefeitura de Belo Horizonte.

Aproveitarei o tempo que me resta, contando com a presença do
nobre relator das emendas do projeto que cria a subsidiária da
Copasa, para prosseguir com esse debate fundamental, e precisamos
de lucidez para tratar desse assunto.

A questão do saneamento é um grande desafio no nosso país. As
regiões metropolitanas, no período da ditadura militar, tiveram um
crescimento desordenado, fruto de um modelo de desenvolvimento
que adensou os grandes centros urbanos sem a necessária infra-
estrutura, principalmente em relação à coleta e ao tratamento de
esgoto. A ditadura apresentou um remédio, o Planasa, que redundou
na criação das companhias estaduais. Essa foi uma forma de atenuar
a situação. Mas, de lá para cá, caminhamos muito aquém das
necessidades do País.

No que tange à universalização do acesso à água tratada,
principalmente no meio rural, ainda há muita dificuldade no
abastecimento humano de água, o que é inadmissível. Aqueles que
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têm acesso às águas filtrada e mineral podem pensar que se trata de
um problema inexistente no Brasil.

Mas, quando visitamos o semi-árido mineiro, os distritos rurais,
vemos ainda uma realidade em que as mulheres carregam lata d’água
na cabeça - como bem diz a letra de uma música famosa. Trata-se de
água barrenta, suja, imprópria para o consumo humano.

Se é verdade que há problemas na universalização do acesso à
água em Minas, maior problema é a coleta e o tratamento de esgoto -
tratamento nem se fala. Aí, as nossas bacias hidrográficas sofrem
com a poluição, com o assoreamento, com a água que mata peixe,
que é imprópria para o consumo e até para o aproveitamento turístico.
São vários os exemplos.

O saneamento não se esgota em água e esgoto. A visão global do
saneamento incorpora o combate a determinadas doenças, a
transmissão de vetores, a coleta, o tratamento e a destinação final de
resíduos sólidos, a questão do lixo. Temos de ter essa visão integrada
da política de saneamento.

O movimento da área de saneamento no Brasil é muito forte. Ele se
organizou, reivindicou e apresentou conquistas nesse período. Em
Minas Gerais, chegamos a uma realidade em que temos uma Copasa
eficiente, com servidores muito qualificados, prestando serviço de alta
qualidade, mas ainda deficitária do ponto de vista do atendimento a
algumas regiões. Não diria deficitária no seu caixa, até porque ela
apresenta - o Deputado Lafayette de Andrada sabe disso - lucros
crescentes que hoje são divididos entre os acionistas.

Antes de conceder um aparte, quero dizer que a questão do
saneamento é estratégica. Ao pensarmos em saúde, qualidade de
vida, recuperação das bacias e preservação das águas, pensamos em
condição econômica para o turismo, respeito ambiental e pessoas em
condições de trabalhar e produzir. Então, repito, quando falamos em
saneamento, trata-se de uma política estratégica. E há aquela velha
história da política brasileira: o cano é debaixo da terra. Ninguém vê,
portanto não interessa aos políticos.

Primeiro registro: é importante a Assembléia debruçar-se com
lucidez sobre essa temática. Antes de entrar na questão do
Jequitinhonha.
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O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Meu aparte será
breve para não tomar o seu tempo. V. Exa. disse, com o que concordo
plenamente, que a questão do saneamento básico é fundamental e
estratégica na vida de todos os povos.

Hoje percebemos, até por força da ONU, um grande esforço mundial
no sentido de que o saneamento seja levado a todos os países que
têm carência, e o Brasil é um desses países. E há frutos disso. O
governo federal tem-se esforçado. Recentemente sancionou a lei de
diretrizes para o saneamento básico.

Quero apenas registrar que, de fato, a Copasa é deficitária em
termos de atendimento aos Municípios de Minas Gerais, mas compete
aos Municípios aderirem ou não à Copasa, e muitos, por opção, não o
fizeram. Esse fato deve ser registrado.

O segundo ponto é que os índices de Minas Gerais de saneamento
público, básico, são superiores à média nacional. É esse o registro
que gostaria de fazer. Obrigado.

O Deputado André Quintão - Com certeza. No ano passado, nesta
Casa chegamos a analisar um projeto que cria a subsidiária da
Copasa para as regiões mais pobres de Minas Gerais.

Disse no seminário e reitero: o primeiro ponto importante é que o
governo reconheceu que há um déficit de atendimento nas regiões
mais pobres de Minas. E justiça seja feita, esse não é um problema do
governo Aécio, mas se vem acumulando ao longo dos anos. É um
problema que revela a falta de investimento federal ao longo dos
anos. Revela também ou a falta de condições ou o empenho do poder
local, que também segue a máxima de que saneamento não tem
visibilidade política, não é caso de cultura nem de desrespeito
ambiental. Temos de fazer essa reflexão para colocarmos o debate
num patamar de seriedade.

Então, o governo reconheceu o déficit - isso é positivo - e
apresentou uma alternativa: criação de uma subsidiária. Aí surge o
questionamento: “por que criar uma subsidiária?”. Esse é o debate
que gostaria de fazer.

Primeira questão: Minas Gerais, desde 1994, possui uma legislação
que prevê conselho estadual de saneamento, plano estadual de
saneamento e fundo estadual de saneamento, porque a Copasa é
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operadora da política de saneamento no Estado, assim como podem
ser as empresas municipais ou uma outra empresa. Quando
Vereador, na polêmica renovação de contrato da Copasa com Belo
Horizonte, defendi que o Município aderisse e fizesse uma boa
negociação com a Copasa, para fortalecê-la, porque o grande vilão do
saneamento é o mercado, a iniciativa privada, que, quando viu um
filão aí, logo quis colocar as suas garras. Defendi a Copasa na
renovação de contrato com a Prefeitura.

Então, há um marco regulatório estadual que não está em pleno
funcionamento; aliás, está muito incipiente. Não temos uma política
estadual de saneamento construída nem um diagnóstico de
saneamento no Estado que aponte soluções mais globais e
concatenadas. Isso revela, Deputado Lafayette de Andrada, uma
grande dúvida: olhar o Estado de maneira fragmentada. Ressinto isso
nesse debate. Para essas regiões, a subsidiária. E para as pessoas
pobres de regiões que não são necessariamente essas, mas que
também não são atendidas? E o faremos com o subsídio cruzado?
Qual a capacidade de investimento desse subsídio cruzado nas
regiões pobres de Minas? Deveríamos inserir a discussão sobre as
regiões mais pobres. Concordo que isso é urgente.

Conheço muito o Vale do Jequitinhonha e conheço menos o Mucuri
e o São Mateus. Sou Deputado majoritário do PT no Vale do
Jequitinhonha. Visito distritos rurais onde as pessoas passam sede,
tomam água suja e as criações morrem por falta de água. Se não
houvesse a cisterna do governo federal, da articulação do semi-árido,
para captar água de chuva, essas pessoas não teriam direito ao
abastecimento humano de água. Não estou falando de água para
irrigar plantação e para tomar banho, mas de água para beber, em
quilômetros de distritos do Jequitinhonha nos quais as pessoas sofrem
essa privação inadmissível.

É muito importante que busquemos resolver isso. Mas pergunto-me:
“é esse o caminho?”. O primeiro debate é como inserir a criação da
subsidiária e a preocupação regional prioritária no contexto de uma
política estadual de saneamento mais ampla.

Segunda questão: o grande desafio é a diferenciação da tarifa para
prover serviços acessíveis ao cidadão pobre dessas regiões. Essa é



773

uma preocupação relevante. Sabemos que lá há um custo operacional
maior. Isso é evidente para quem nos acompanha pela TV
Assembléia. Uma coisa é levar água e coletar esgoto em um prédio
com 20 ou 25 andares; outra, é fazer isso em um distrito a 80km ou
90km da sede, como, por exemplo, a cidade de Araçuaí. É evidente
que esse é um custo operacional mais caro.

Como garantir a universalização, com uma tarifa compatível, para
que o Município adira ao sistema Copasa sem medo da retaliação do
munícipe, que pagará uma conta cara? Esse é outro desafio. O
Deputado Carlin Moura falou sobre o rebaixando do custo da mão-de-
obra desse serviço. Essa é uma questão polêmica, a qual teremos de
aprofundar. É justo? Não é justo? É necessário? Não é necessário?

Há uma segunda questão importante, e ontem ouvi atentamente a
intervenção do Deputado Lafayette de Andrada: a lei federal de janeiro
de 2007, que é uma novidade, coloca como princípio e diretriz a
adoção de métodos e tecnologias alternativas - e isso é importante. O
exemplo da cisterna, que capta a água da chuva, é ótimo, pois trata-
se de uma tecnologia barata em que se recolhe água com menor
custo que se fossem levados canos por quilômetros para lugares onde
existem poucas residências. A relação custo-benefício é muito melhor.

Todavia, temos de ter cuidado para que a tecnologia alternativa não
signifique a precarização ou a queda de qualidade da prestação do
serviço. Esse é um dado. Sou adepto, há muitos anos, das redes de
tecnologia alternativas e da criatividade do povo. Nessas regiões,
Deputado Wander, muitas vezes as pessoas nos ensinam qual é a
melhor tecnologia. Ensinam a melhor tecnologia ao engenheiro, ao
técnico. Às vezes, em virtude da vivência dessas pessoas, elas
desenvolvem tecnologias muito mais adequadas à região.

Como avaliar o que será tecnologia alternativa sem considerar que
aquilo pode significar, Deputado Lafayette de Andrada, um serviço de
terceira, quarta ou quinta qualidade? Não podemos admitir, a título de
universalização, a criação de uma diferença na qualidade da
prestação de serviço, ou seja, que o cidadão de uma cidade rica, do
Sul de Minas, tenha água de primeiríssima qualidade, que atenda a
todos os padrões nacionais, tenha coleta de esgoto e um rio limpo,
enquanto o cidadão pobre, aquele que carregava lata d’água na
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cabeça, tenha uma água não tratada adequadamente, com insumos
de qualidade diferenciada, tratada por profissionais com qualificação
diferente. Considero errada essa forma. Haverá o saneamento para
quem pode pagar e o saneamento para quem não pode pagar. Esse é
um ponto que merece diálogo.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Para enriquecer o
debate, e levando em consideração a preocupação de V. Exa.,
informo a existência de uma emenda. É procedente sua preocupação.
O fato de a subsidiária tentar buscar maneiras operacionais que visem
a baratear o custo final do produto não implica autorização para
redução da qualidade. Há uma emenda do PT, partido de V. Exa., que
procura garantir o mesmo padrão de qualidade da Copasa aos
produtos e serviços prestados. Pretendemos acolher essa emenda
para garantir a qualidade do produto.

V. Exa. questiona se esse modelo seria o adequado. O tempo o dirá.
Pareceu aos técnicos do governo que ele era o mais adequado. Quero
assinalar que a Prefeitura de Belo Horizonte, hoje dirigida pelo PT, é
parceira da Copasa - o governo estadual tem 60% das ações; a
Prefeitura, 10%. Na reunião do conselho, em que foi definida a criação
da subsidiária, a Prefeitura votou a favor desse modelo.

Afastando qualquer tipo de disputa ideológica ou partidária, acredita-
se que esse seja o modelo mais eficiente, e é isso que norteou o
governo de Minas quando enviou para esta Casa o projeto de lei.
Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - É natural que a Prefeitura, olhando
seus interesses, tenha votado a favor, até porque, com a eliminação
do subsídio cruzado, pode-se ter a possibilidade de redução de tarifa
naquelas regiões onde não haverá mais a necessidade de
transferência de recurso de um custo operacional mais baixo para
uma região pobre.

Já faço o nexo com a outra preocupação. Como garantir a
viabilidade econômica dessa subsidiária mantendo a qualidade? Isso
é que tenho dificuldade de compreender. Sou muito transparente e
sincero. Para mim, residente e ex-Vereador de Belo Horizonte,
poderia ser feito um discurso de que o belo-horizontino paga uma
tarifa de água muito cara.
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Pode-se alegar: é bom criar uma subsidiária, vamos acabar com
esse negócio de subsídio cruzado, vamos pensar apenas em nossa
cidade. No entanto, fico imaginando como conseguir a viabilidade
econômica da subsidiária sem o subsídio cruzado. Ainda não obtive
essa resposta. Não estou dizendo que o governo não a tem;
provavelmente deve tê-la, ainda que parcialmente.

Uma subsidiária não poderá depender somente de recursos a fundo
perdido, que, na verdade, são importantes até para se “correr atrás do
prejuízo” na região que necessita de altos investimentos.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Acontece que V.
Exa. já respondeu a essa pergunta, quando disse que ela deverá
utilizar tecnologias alternativas, que barateiam o custo.

O Deputado André Quintão - Deputado, esse é o debate. Conversei
com os representantes da equipe técnica do Projeto Vida no Vale,
coordenado atualmente por uma equipe muito séria. Basta lembrar o
saudoso Kawarc, um dos idealizadores e coordenador do Projeto Vida
no Vale no governo Aécio Neves. Ele tinha a obsessão humanista de
levar saneamento às regiões mais pobres de Minas Gerais, mas,
infelizmente, faleceu.

Tenho respeito pela equipe. O relatório, ou seja, os argumentos
acerca da viabilidade técnica e econômica ainda não foram
apresentados.

Sr. Presidente, nos 3 minutos que me restam, farei algumas
observações. O ideal seria a retirada do regime de urgência, não para
protelarmos a votação do projeto, Deputado Lafayette de Andrada,
mas para evitarmos a obstrução da pauta de votação da Assembléia.
Sem o regime de urgência, é perfeitamente possível acelerar o
andamento do projeto nas comissões. Não vejo necessidade de
urgência, poderemos fazer um acordo.

Deputado Tiago Ulisses, quando fui Líder do PT nesta Casa, em
certa ocasião havia cerca de 15 projetos para serem votados, e o ano
chegava ao final. Reuni-me com o Deputado Alberto Pinto Coelho,
Líder do Governo, e fizemos um acordo. Eu, confiando na flexibilidade
do governo, e o Líder do Governo, confiando na capacidade e
responsabilidade da Oposição, marcamos a data em que
encerraríamos a legislatura. Até o dia acertado, votamos todos os
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projetos. Ou seja, cumprimos o calendário, não houve necessidade de
convocação extraordinária, nem desgaste na imprensa.

Portanto, poderíamos fazer um acordo de votar, sem regime de
urgência, em um mês, a favor ou contra o projeto. Nesse caso, não
nos sentiremos com uma espada na garganta. Na minha opinião, o
caminho seria retirar a urgência, a fim de negociarmos.

Deputado Lafayette de Andrada, se o governo optar por não retirar a
urgência, V. Exa. terá um papel fundamental. Se o governo não retirar
a urgência, partiremos para o voto. Como sabemos, o governo tem
maioria. Então, qual será o recurso da Oposição? A obstrução, que,
aliás, não resolverá o problema do governo nem o da Assembléia.

Diante disso, poderíamos, quem sabe, por meio de emendas - e,
nesse caso, reservando à Oposição não convencida o direito de
manifestar seu voto contrário -, avançar em alguns pontos, fato que,
pelo menos, dar-nos-ia certa tranqüilidade ao não realizar obstrução
diante de um gesto que causaria tantos prejuízos à população da
região. Para concluir, Sr. Presidente, penso que se deve retirar o
projeto do regime de urgência. Se isso não acontecer e o projeto for a
votação, o relator deverá ter muita atenção, já que a obstrução poderá
ser uma alternativa, mas certamente não será a melhor nem para o
governo nem para a Oposição.

Finalizando, quero discordar fraternalmente do Deputado Domingos
Sávio, um dos Deputados por quem tenho mais respeito na Casa, mas
que não sei se foi bem interpretado. Nós, nesse espírito de diálogo, de
conciliação e de entendimento, cada um respeitando as opiniões...
Mas o Deputado deu uma declaração na imprensa hoje querendo
colocar a população da região contra o PT e o PCdoB, como se
fôssemos contra o saneamento básico naquela região.

Deputado Domingos Sávio, estamos iniciando uma legislatura, em
um clima de entendimento e de diálogo. Tenho certeza de que essa
não deve ter sido a intenção de V. Exa. Agora o PT, protagonista de
movimentos sociais e de mobilização, não tem medo do povo. Não
será uma ameaça de pressão sobre a Casa que fará com que o PT e
o PCdoB abram mão dos seus legítimos questionamentos em nome
de uma política de saneamento digna para o Vale do Jequitinhonha.

Se houvesse vontade política, o Jequitinhonha, o Mucuri e o São
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Mateus há muito tempo não estariam nessa situação de penúria. A
Copasa existe há muitos anos, o lucro também existe, mas faltou
vontade política.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, solicito a palavra

pelo art. 164 do Regimento Interno.
O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - É regimental. Com a

palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado Lafayette de
Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - No que diz respeito às
ponderações do Deputado André Quintão, quero dizer que, para nós,
a determinação do governo visa buscar o consenso. Não devemos
mais protelar essa discussão, mas sim buscar o consenso, o
entendimento. A determinação do governo, inclusive quanto ao PT, é
que, ao examinarmos as emendas, na medida do possível, e no que
não ferir tecnicamente o corpo do projeto, aproveitemos todas elas na
busca do consenso, e que o façamos o mais breve possível, para
votarmos rapidamente esse projeto, pois o povo do Vale do
Jequitinhonha não pode mais esperar.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos
e amigas da imprensa, funcionários da Casa e ilustre povo que nos vê
pela TV Assembléia, galerias, não poderia deixar passar em branco o
dia de hoje, pois restringida há alguns anos ao ambiente doméstico e
familiar, a mulher lutou e venceu ao perceber e reconhecer a grande
contribuição que poderia dar à sociedade, equiparando-se
principalmente como profissional aos trabalhos que antes eram
estritamente masculinos.

A mulher ultrapassou barreiras e ocupou espaços na indústria, nos
cargos públicos, nas escolas, no comércio, conduzindo grandes
empresas como profissionais liberais, policiais; enfim, em todos os
setores de trabalho, a presença marcante da mulher vem se firmando
de modo inalterável.

Nesta Assembléia Legislativa, temos a honra de contar com grandes
mulheres defensoras da causa pública exercendo as atividades
parlamentares, dignificando este Poder Legislativo e valorizando o
mandato a elas confiado pelo povo mineiro.
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A todas as funcionárias deste Parlamento, cuja honradez e
competência no trabalho são contribuições para o cumprimento das
nossas responsabilidades, os meus cumprimentos e o meu
agradecimento.

Donas de casa, mães, professoras, mulheres mineiras e brasileiras,
tenham certeza de que vocês são especiais e que o Dia Internacional
da Mulher existe porque vocês lutaram por ele. Parabenizo as
queridas avós, que, muitas vezes, sustentam a família com sua
aposentadoria, além de cuidarem dos netos enquanto suas filhas e
filhos estão fora de casa, alimentando-os, vestindo-os com uniforme
escolar e levando-os às escolas. Parabéns, vovós guerreiras e
grandes vencedoras.

Parabenizo também a coragem das mães da Candelária, que
continuam sofrendo. São mulheres corajosas, mas calejadas pelas
injustiças. Também devemos lembrar-nos da mãe solteira, da mãe
favelada e da mãe do campo.

Sra. Rosa Cristina, mãe do menino João Hélio, desejo-lhe muita
força para suportar tão grande dor. Tenho certeza de que a união, o
espírito de igualdade e a compreensão são fatores fundamentais para
que homens e mulheres conduzam a humanidade rumo ao progresso,
com justiça social, em busca da paz duradoura e de valores sólidos
para a nossa sociedade. A todas as mulheres rendo minha
homenagem, admiração e respeito, que sempre mereceram.

Em segundo lugar, na condição de Presidente da Frente
Parlamentar das Indústrias e Extração Mineral do Estado de Minas
Gerais, registro uma manifestação ocorrida ontem contra a MBR, mais
precisamente por causa da Mina Capão Xavier. Respeitamos as
manifestações, pois são democráticas, mas, às vezes, elas impedem
o trabalho e não permitem que a empresa continue produzindo
democraticamente. Não podemos ser a favor disso. Todos têm o
direito de manifestar-se, desde que não atrapalhem o funcionamento
das empresas, o que ocorreu ontem, trazendo prejuízos, já que 90%
dessa empresa pertence à Vale do Rio Doce. E a Vale informou que
aproximadamente 12.000t de minério de ferro deixaram de ser
produzidas no período em que as manifestações, com barricadas e
queima de pneus, atrapalharam o acesso da estrada do caminho que
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leva à empresa, impedindo a passagem dos caminhões de minério.
Não aconteceu nada grave e, com a chegada da polícia e do Sr.

Manuel Costa, Secretário Extraordinário para Assuntos de Reforma
Agrária, as coisas chegaram ao lugar e houve dispersão daquelas
pessoas que estavam ali gerando transtorno ao funcionamento da
empresa.

Não somos a favor do que é errado e injusto. Atualmente, o
empresariado brasileiro, com raríssimas exceções ... se houver essas
exceções... estaremos contra aqueles que não têm responsabilidade
social, aqueles que não têm respeito ao meio ambiente.

É algo inerente ao empresariado brasileiro, porque hoje eles têm
consciência disso, aliás isso nunca deveria ter acontecido ao longo de
toda a existência do mundo, mas, infelizmente, sabemos que é algo
impossível de ser evitado neste vasto mundo. Sabemos da existência
de países desenvolvidos que estão contribuindo para essa quase
futura destruição do planeta caso não haja uma tomada de posição
muito séria em relação às alterações climáticas que estão
acontecendo, principalmente pela evolução ou pela ganância de
muitos países que não querem respeitar a necessidade de preparar o
mundo para as gerações futuras. Então, vamos usufruir deste mundo
sem destruí-lo para as próximas gerações.

Jamais, em hipótese nenhuma, vamos defender seja quem for que
se posicionar dessa maneira. Em nome da frente parlamentar, é
preciso trazer essa situação a este Plenário, visto que ela realmente
prejudicou e trouxe prejuízo. A empresa deixou de cumprir as suas
obrigações e os seus contratos para o exterior, o que é extremamente
prejudicial.

O terceiro assunto que me traz a esta tribuna diz respeito à
inauguração, pelo Governador Aécio Neves, da primeira parte da
Linha Verde, ocorrida ontem, com a participação da administração
municipal e a presença do Prefeito Fernando Pimentel. Apesar das
divergências políticas, essa parceria é saudável e tem sido positiva
para Belo Horizonte.

Foi com muita alegria que pudemos perceber ontem, quando o
Governador entregou a primeira parte da obra à população de Belo
Horizonte, o Boulevard Arrudas e a Praça Rui Barbosa, a
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grandiosidade desse projeto que é a Linha Verde. Trata-se de
recursos do Estado aliado à participação da municipalidade de nossa
Capital. Uma parceria um tanto quanto saudável. Sempre devemos
pensar assim, ou seja, em superar divergências político-partidárias e
ideológicas em benefício da comunidade. A necessidade do povo tem
de falar sempre mais alto, e isso tem de ser feito de forma consciente.

Gostaria de parabenizar o Governador Aécio Neves. Sei da sua
felicidade em trazer benefícios para a população. O referido trecho é
grande, e outras fases serão entregues daqui para a frente.
Esperamos, assim como o nosso Governador deseja, e se não houver
algum fato imprevisível, a entrega total da Linha Verde até o meio
deste ano.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Prezado Deputado Doutor
Viana, gostaria de parabenizá-lo por suas palavras, sobretudo no que
se refere ao Dia Internacional das Mulheres. Afinal de contas, são elas
as verdadeiras rainhas desta terra.

No que se refere ao Boulevard Arrudas, ontem também estive na
inauguração e devo dizer que a referida obra foi uma das mais
importantes já realizada na Capital mineira. E hoje tive a oportunidade
de, na prática, sentir o que realmente é essa grande obra feita pelo
governo do Estado, com a aquiescência da Prefeitura de Belo
Horizonte e dos outros Municípios metropolitanos, que também têm
sido parceiros do governo nessa caminhada.

Venho de Sabará pela MG-5, antiga BR-262, MG-262, e, ao passar
pelo trevo da Avenida José Cândido da Silveira em direção à Avenida
Cristiano Machado, qual não foi a nossa surpresa hoje, ao ver o
trânsito fluindo às 7h30min, rapidamente. Antigamente fazia o mesmo
percurso com 40 minutos, e hoje o fiz com 28. Isso demonstra
claramente a comodidade, o benefício e sobretudo a segurança que
essa obra está trazendo para todos os belo-horizontinos da Região
Metropolitana.

Creio que, com o avançar dessas obras, haverá uma serenidade
muito grande, principalmente para aqueles que utilizam o transporte
coletivo, ou seja, os ônibus. A região do entroncamento da Rua Jacuí
com a Av. Silviano Brandão era insuportável no horário da manhã.
Espero que essas obras realmente tenham continuidade e possamos
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usufruir esse grande benefício que está sendo posto à disposição dos
mineiros pelo governo do Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gustavo
Corrêa, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Doutor Viana. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sou eu que agradeço, nobre colega
Deputado Wander Borges. Realmente V. Exa. acerta, quando afirma
existir uma economia muito grande de tempo e combustível, o que
beneficia todos nós. O governo sabe que teremos uma economia
aproximadamente de 30 minutos para ir do Centro da cidade ao
Aeroporto de Confins e às saídas para as cidades localizadas após a
MG-10. Estamos muito alegres e não queremos deixar este momento
passar em branco. Muitos ainda não sabem e, por meio da TV
Assembléia, tomarão conhecimento de que esse trecho já foi
entregue. Como disse V. Exa., com a entrega de parte dessas obras,
o fluxo do trânsito já melhorou. Esse é o desejo do Governador; é isso
o que todos queremos para o nosso povo. Havia ali realmente um
gargalo. Se se saísse da Cristiano Machado e se fosse em direção à
Antônio Carlos, enfrentava-se outro problema.

Houve parceria entre os governos federal, estadual e municipal.
Hoje, em Minas, o pensamento é trabalhar de mãos dadas,
suplantando as divergências. Anteontem, o Governador se reuniu com
representantes do governo federal, para buscar mais recursos não
apenas para as estradas, mas para uma qualidade de vida melhor
para o mineiro nas áreas da educação, da segurança, da saúde, e
outras.

Quanto à questão da barricada ocorrida ontem contra a MBR, a
Companhia Vale do Rio Doce lamentou e condenou os atos, com
intenções políticas de interromper suas atividades, ameaçando a
segurança de seus funcionários. Ela afirma que prevê investir neste
ano quase R$5.000.000.000,00 no País, e muito aqui em Minas
Gerais, empregando em torno de 43 mil pessoas. Em 2006, seus
investimentos na área socioambiental somaram R$300.000.000,00,
beneficiando 3 milhões de pessoas em 500 Municípios de todo o País.
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Estamos dizendo “em todo o País”, porque a Vale não só realiza
grandes obras no Estado de Minas Gerais, eminentemente de
mineração, minério e minas, mas em outros Estados, e, como
brasileiros, temos de valorizar o Brasil como um todo.

Eram essas as considerações que gostaria de fazer, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exa. a concessão deste tempo, para realizar um desejo
e trazer esta mensagem ao povo do meu querido Estado de Minas
Gerais.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Carlin Moura) - A Presidência verifica,
de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião extraordinária de terça-feira, dia 13, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a reunião ordinária na mesma data,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada será publicada na edição de 13/3/2007.). Levanta-se a
reunião.

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

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/2/2007
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Ademir Lucas e
Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 9, 10,
25, 32, 40, 49, 51, 58, 59, 67 e 81/2007 (Deputado Gilberto Abramo);
Projetos de Lei nºs 1, 4, 8, 13, 14, 17, 19, 21, 35, 39, 45, 46, 47, 52,



783

57, 68, 76, 80 e 83/2007 (Deputado Sebastião Costa); Projetos de Lei
nºs 2, 6, 16, 22, 27, 33, 38, 42, 56, 60, 70, 78 e 82/2007 (Deputado
Delvito Alves); Projetos de Lei nºs 12, 29, 48, 69/2007 e Projeto de Lei
Complementar nº 2/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); Projetos de
Lei nºs 3, 7, 15, 26, 31, 43, 53, 63, 64, 73 e 74/2007 (Deputado Hely
Tarqüínio); Projetos de Leis nºs 20, 23, 24, 28, 36, 41, 50, 54, 75 e
77/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); Projetos de Lei nºs 5, 11,
18, 30, 34, 37, 61, 62, 65, 72, 79, 84 e 85/2007 (Deputado Gil Pereira).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 1 e
21/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados, em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Sebastião
Costa. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Sebastião Costa, o qual conclui pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 4/2007, no
1º turno, o Presidente solicita vista do referido parecer. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 7 e 43/2007 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio); 22/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Delvito Alves). Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
antijuridicidade, pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei nº 47/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa). Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão. Nesse momento, o
Deputado Weliton Prado apresenta requerimento em que solicita seja
realizada audiência pública para se discutir o Projeto de Lei nº 1/2007.
Anunciada a votação, o Deputado Sebastião Costa solicita o
adiamento de votação do referido requerimento, pedido esse que é
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo  Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Sebastião
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Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 28/2/2007

Às 9h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite e Ruy Muniz, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Wander
Borges. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval
Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ruy Muniz, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Márcio Martins Teixeira, servidor público da Delegacia Especializada
de Proteção ao Idoso, nesta Capital, solicitando cópia de documentos
referentes à apuração dos fatos que foram relatados na reunião desta
Comissão realizada em 30/8/2005; Edésio José Maria, Presidente da
Câmara Municipal de Pratinha, encaminhando para apreciação e
registro cópia de moção de repúdio contra o militar identificado como
Maffessoni, que usou de práticas abusivas para agredir e torturar o Sr.
José Eduardo Batista, Vereador; João Pedro de Rezende,
Superintendente Regional de Polícia Civil do Estado, publicado no
“Diário do Legislativo” do dia 18/12/2007; José Francisco da Silva,
Ouvidor de Polícia; e Ibrahim Abi-Ackel, Secretário de Defesa Social,
publicados no “Diário do Legislativo” do dia 21/12/2006; Reinaldo
Martins, Coronel PM Subchefe do Estado-Maior; Jésus Trindade
Barreto Júnior, Delegado Geral de Polícia; José Geraldo de Castro,
Superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de
Saúde de Minas Gerais; e Mara Machado Guimarães Corradi, Gerente
de Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, publicados no “Diário do
Legislativo” do dia 5/1/2007; Isnard Monteiro Horta, Secretário Adjunto
de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; Samuel Duque Gomes,
Delegado de Polícia da 32ª Regional de Polícia Civil de Tocantins;
Antônio de Pádova Marchi Júnior, Corregedor-Geral do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais; Michelle Lopes Mascarenhas
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Glaeser, Coordenadora da Defensoria da Comarca de Betim; e
Adriana Augusta de Moura Souza, Procuradora do Trabalho - 3ª
Região, publicados no “Diário do Legislativo” de 31/1/2006; João
Pedro de Rezende, Superintendente Regional de Polícia Civil; e Cel.
PM Cezar Romero Machado Santos, Corregedor da Polícia Militar de
Minas Gerais, publicados no “Diário do Legislativo” de 13/1/2007;
Rinaldo Kennedy Silva, Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da
Comarca de Belo Horizonte; e da Sra. Ana Paula Pavarini Navas,
Delegada de Polícia da 48ª Delegacia Regional de Polícia Civil de São
Sebastião do Paraíso, publicados no “Diário do Legislativo” do dia
20/1/2007. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
o Sr. Cézar Augusto Morais Rezende e a Sra. Maralice Cunha
Verciano, representantes da Comissão de Expositores da Feira MIX;
as Sras. Simone Aparecida Ferreira Fraga e Carla de Moraes Firmino
Santos, advogadas dos expositores da Feira MIX, e o Sr. Sebastião
Silvestre da Costa, Vereador à Câmra Municipal de Itajubá, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência, na condição de
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval
Ângelo (8), em que solicita seja esta reunião destinada a ouvir
comerciantes da Feira Mix, localizada no Centro desta Capital, em
razão da abertura de processo licitatório pelo Ipsemg, proprietário do
imóvel onde funciona a feira, para nova destinação, acarretando o
desalojamento dos feirantes; seja realizada reunião desta Comissão
no Município de Minas Novas para, em audiência pública, obter
esclarecimentos sobre o homicídio que vitimou o trabalhador rural de
Capelinha, Antônio Jesus dos Santos, ocorrido no dia 24/12/2006; a
participação desta Comissão em uma palestra sobre direitos humanos
na Paróquia São Pedro, no Município de Ponte Nova; seja realizada
reunião desta Comissão para, em audiência pública, obter
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esclarecimentos a respeito do confronto entre policiais e torcedores,
ocorrido no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, no dia 5/2/2007;
seja realizada reunião desta Comissão para, em audiência pública,
obter esclarecimentos sobre a destinação de imóvel da região do
Barreiro onde funcionava o Centro Pró-Vida Paulo Campos
Guimarães, cujas atividades foram encerradas por meio do Decreto nº
44.327, de 21/6/2006, para abrigar o Centro Integrado de Atendimento
à Criança, ao Adolescente e à Família - Ciacaf; em que informa sobre
o agendamento de reunião com o Chefe da Polícia Civil para tratar do
homicidio de Antônio Joaquim dos Santos, trabalhador rural em
Guaraciama, praticado no dia 26/2/2007, por vigilante da empresa
Vallourec Mannesmann; em que solicita seja realizada visita desta
Comissão à cadeia pública de Ponte Nova; e seja realizada reunião
para, em audiência pública, obter esclarecimentos acerca das
concessões e atualizações de pensões de viúvas de ex-servidores do
Estado, conforme reclamação apresentada pela Associação dos
Jornalistas do Serviço Público; Luiz Tadeu Leite, em que solicita seja
realizada visita desta Comissão ao Presidente do Ipsemg para discutir
a situação dos feirantes da Feira Mix; da Comissão de Direitos
Humanos, em que pleiteia seja encaminhado ofício à Corregedoria da
PMMG, solicitando sejam tomadas as providências para a denúncia
apresentada a esta Comissão pelo Sr. Ivanildo Terra de Oliveira, que
alega ter sido agredido por policiais militares no dia 7/1/2007; e dos
Deputados Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite (2), em que
solicitam sejam realizadas visitas desta Comissão à Feira Mix, para
conhecer a situação dos feirantes, e à Promotoria do Patrimônio
Público do Ministério Público, pata tratar do Edital de Concorrência nº
4/2006 que trata da permissão de uso do imóvel do Ipsemg onde
funciona a Feira Mix. O Presidente comunica aos parlamentares que
foi fixado para as quintas-feiras, às 9 horas, o horário para a
realização das reuniões ordinárias desta Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de março de 2007.
Durval Ângelo, Presidente.
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ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/2/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo e Inácio
Franco, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
André Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
a votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo, nas
datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs. Simão Cirineu
Dias, Secretário da Fazenda (10/2/2007); Vicente de Paula Oliveira,
Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora (5/1/2007); Valter
Muchagata, Coordenador de Infra-Estrutura de Energia Elétrica do
Ibama (13/1/2007); José de Souza Lacerda, Presidente da Associação
dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
(24/2/2007); Pompílio de Lourdes Canavez e Eliacim do Carmo
Lourenço, Prefeito Municipal de Alfenas e Presidente da Câmara
Municipal de Alfenas, respectivamente (10/2/2007); Gismard E.
Gomide, Oficial de Justiça Avaliador (17/2/2007); e da Coordenação
Intersindical dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Minas
Gerais (10/2/2007). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da
Deputada Ana Maria Resende, solicitando a realização de audiência
pública para debater a criação de políticas de interiorização e a
implantação do plano de carreira, cargos e salários para atrair
profissionais da medicina para o interior do Estado. O horário das
reuniões ordinárias foi fixado para as quartas-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, 7 de março de 2007.
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Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco -
André Quintão - Domingos Sávio.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
28/2/2007

Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento da
seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei nº 7/2007, em 1º turno (relator: Deputado Hely
Tarqüínio). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Carlos Mosconi (2) em que
solicita seja convidado o Secretário de Estado de Saúde de Minas
Gerais, com o objetivo de apresentar as propostas de sua Secretaria
para os próximos quatro anos; solicitando seja convidado o Ministro
da Saúde, com o objetivo de ouvir sua explanação sobre a realidade e
as perspectivas da saúde no Brasil, bem como sobre a relação do
Ministério com o Estado de Minas Gerais; da Deputada Cecília
Ferramenta em que solicita reunião da Comissão, para se debaterem
as políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Estado de
Saúde, voltadas especificamente para a saúde da mulher, sobretudo
no que tange ao combate e à prevenção do câncer da mama e do colo
do útero, com os convidados que menciona; do Deputado Carlos
Pimenta em que solicita reunião da Comissão, para se discutir a
assistência prestada aos portadores de insuficiência renal crônica,
com representantes das diversas regiões do Estado; do Deputado
Eros Biondini em que, com a aprovação de emenda do Deputado
Carlos Pimenta, se solicita seja realizada reunião da Comissão, com o



789

objetivo de se discutir o controle da dengue e da leishmaniose visceral
no Estado de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de março de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Ruy Muniz - Carlos Pimenta - Doutor

Rinaldo.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/2/2007
Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Lafayette de Andrada e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Agostinho Patrús Filho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Aguinaldo
Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes
e Obras Públicas (21/12/2006; 5 e 13/1 e 24/2/2007); Ézio Gomes da
Mota, Secretário Substituto da Secretaria de Desenvolvimento
Agropecuário e Cooperativismo; Mônica Mariz de Jesus Carvalho,
Chefe de Divisão de Desenvolvimento do Incra-MG (21/12/2006); Luiz
Fernando Corrêa, Secretário Nacional de Segurança Pública; Luiz
André Muniz, Superintendente de Administração, Finanças e Gestão
de Pessoas da Agência Nacional de Águas; Maria Emília Nascimento
Santos, Diretora do Departamento de Planejamento e Administração
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; Gustavo
Malafaia do Carmo, da Divisão de Desenvolvimento de
Assentamentos do Incra-MG; Antônio Elvídio Figueiredo,
Coordenador-Geral de Planejamento e Convênios do Ministério da
Educação; Maurício Kuehne, Diretor-Geral do Departamento
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Penitenciário Nacional; Romeu Scarioli, Presidente do Banco de
Desenvolvimento (31/12/2006); João Izael Querino Coelho, Prefeito
Municipal de Itabira; Euvaldo Bittencourt Júnior, Gerente de Projeto da
Subsecretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos (5/1/2007);
Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos
Humanos (20/1/2007); Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal
de Contas ( 31/1 e 17/2/2007); Max Fernandes dos Santos, Gerente
Regional, Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional,
Regina Maria Andrade Brito, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano, Walter Garcez Mares Júnior, Superintendente Regional, e
Almir Márcio Gabriel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento Urbano,
da Caixa Econômica Federal; Pedro Brito do Nascimento, Ministro da
Integração Nacional; Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-
Geral de Finanças, Convênios e Contabilidade do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (31/1/2007); Simão Cirineu Dias, Secretário
da Fazenda; Orlando Adão de Carvalho, Presidente do Tribunal de
Justiça (10/2/2007), e Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de
Justiça (24/2/2007). O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Resolução nº 3.815/2006 em turno único (Deputado Lafayette de
Andrada). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado André Quintão, em que solicita
reunião conjunta das comissões de Fiscalização Financeira e de
Participação Popular para debater a revisão do Plano Mineiro
Integrado - PMDI - e do Plano Plurianual de Ação Governamental-
PPAG - para o quadriênio 2008/2011, e da Deputada Ana Maria
Resende, em que solicita reunião conjunta das comissões de
Fiscalização Financeira e de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática, para debater as dificuldades enfrentadas pelos servidores
públicos da área de educação do Estado, os quais se deslocam para o
meio rural para exercer suas funções e recebem vale-transporte e
vale-alimentação; e em que solicita reunião para debater a
necessidade de revisão do Pacto Federativo Brasileiro e o Pacto
Estadual (Lei Robin Hood). Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de março de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/2/2007

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Rômulo Veneroso e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Antônio Júlio, Dalmo Ribeiro Silva, Carlin
Moura e Ronaldo Magalhães. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Sebastião Marques, Superintendente
da Administração da Hidrovia do São Francisco - Ahsfra,
encaminhando DVD com documentário que apresenta o Rio São
Francisco sob o ponto de vista da navegação, sua importância
socioeconômica para integração e desenvolvimento do País e o
trabalho daquele órgão para a adequação e manutenção da hidrovia;
e de ofícios, publicados no “Diário do Legislativo” nas datas
mencionadas entre parênteses, dos Srs. Unias Silva, Desembargador
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (5/1/2007); Paulo de Tarso
Morais Filho, Promotor de Justiça (13/1/2007); Rodrigo Cançado
Anaya Rojas, Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de
Apoio Operacional do Meio Ambiente - Caoma (9/2/2007). Passa-se à
3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Antônio Júlio, em que solicita seja oficiado
ao Igam para que informe a esta Comissão se aquele órgão já emitiu
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a outorga do uso das águas dos mananciais, relativamente ao
empreendimento de propriedade da Minerações Brasileiras Reunidas -
MBR, na Mina de Capão Xavier, no Município de Nova Lima. A
Presidência recebe requerimentos, que serão apreciados
oportunamente, dos Deputados André Quintão (2), em que solicita
sejam realizadas audiências públicas, com a Comissão de
Participação Popular, para discutir política estadual de coleta,
tratamento e disposição final dos resíduos sólidos de origem
domiciliar, industrial e hospitalar do Estado; e para debater e
encaminhar soluções acerca do recorrente rompimento da barragem
da Mineração Rio Pomba, em Miraí; da Deputada Ana Maria Resende
(5), em que solicita sejam realizadas audiências públicas, com a
Comissão de Política Agropecuária, para discutir a emissão e a
compra de carbono em Minas e em todo o Brasil, conforme regras do
Protocolo de Quioto; para discutir lei específica sobre a Mata Seca;
sejam realizadas audiências públicas para discutir a aplicabilidade do
Fundif; para discutir a transposição do Rio São Francisco, com as
conseqüências sociais e econômicas para as comunidades afetadas;
e para debater, no Município de Jaíba, a situação do Projeto Jequitaí;
do Deputado Padre João (3), em que solicita seja realizada audiência
pública, com a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social, para debater o Estatuto do Garimpeiro; sejam realizadas visita
e audiência pública para discutir o impacto ambiental e social causado
pela Usina Hidrelétrica de Irapé; e seja realizada audiência pública
para debater os termos do laudo do Caoma sobre o rompimento da
barragem de contenção da Mineradora Rio Pomba Cataguases, em
Miraí; do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja realizada
audiência pública para discutir o Projeto de Transposição do Rio São
Francisco; do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
realizada audiência pública para discutir a situação das empresas
mineradoras de Quartzito no Sul de Minas; e do Deputado Sebastião
Costa, em que solicita sejam realizadas visita às áreas atingidas pelo
rompimento da barragem da mineradora Rio Pomba Cataguases, em
Miraí, e audiência pública nesse Município para discutir as
consequências do episódio. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
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membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de março de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Almir Paraca.

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

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/2/2007
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e o Deputado Domingos Sávio,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Domingos Sávio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Leonardo Oliveira Rodrigues,
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Município de Ipatinga, publicada no “Diário do
Legislativo” de 24/2/2007 e Comunicações dos Deputados Zezé
Perrella renunciando a vaga de membro efetivo desta Comissão e
Luiz Humberto Carneiro, Líder do Bloco Social Democrata, indicando
o Deputado Domingos Sávio para membro efetivo, na vaga do
Deputado Zezé Perrella. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão em que
solicita a realização de reunião conjunta desta Comissão e da
Comissão de Participação Popular, para em audiência pública,
debater a Norma Operacional Básica de Minas Gerais do Sistema
Único de Assistência Social; Padre João em que solicita a realização
de reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, para, em audiência pública, debater os
termos do Projeto de Lei nº 7.505/2006, enviado pelo Poder Executivo
ao Congresso Nacional, que Institui o Estatuto do Garimpeiro, entre
outras providências; das Deputadas Cecília Ferramenta em que
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solicita a realização de reunião para, em audiência pública, debater
ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social e Esportes - Sedese -, voltadas para a geração de emprego e
renda para as mulheres, bem como conhecer experiências exitosas de
grupos organizados de mulheres, voltados para o mesmo fim; Elisa
Costa, em que solicita seja realizada reunião para, em audiência
pública, discutir o impacto econômico e as conseqüências para a
saúde física e psicológica dos trabalhadores em decorrência da
decisão tomada pela Cia. Acesita S.A. de implantação do turno fixo,
em vigor desde 13/2/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de março de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Maria Lúcia - Domingos Sávio.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta, Antônio Júlio e Célio Moreira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Délio Malheiros declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Célio Moreira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a dar posse ao Vice-
Presidente da Comissão, Deputado Carlos Pimenta, e a apreciar
proposições da Comissão. Em seguida, comunica o recebimento de
ofícios do Sr. Marcelo Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon
Assembléia, em que convida os membros da Comissão a fazer uma
visita às unidades do Procon Assembléia, para conhecer estrutura e
funcionamento do órgão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Délio Malheiros
em que solicita a realização de reunião conjunta desta Comissão e da
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Comissão de Segurança Pública para debater, em audiência pública,
o horário de fechamento dos bares e restaurantes do Estado; do
Deputado Carlos Pimenta em que solicita a realização de audiência
pública desta Comissão para debater a assistência ao consumidor e
ao contribuinte nas maiores cidades mineiras, interligando-as a esta
Comissão e uniformizando a prestação de serviços ao povo mineiro;
do Deputado Antônio Júlio em que solicita seja encaminhado ofício à
Copasa com pedido de esclarecimentos sobre as razões do reajuste
anunciado no dia 16/2/2007 e sobre a autorização do governo para
que essa Companhia se responsabilize pela coleta de resíduos
sólidos quando o esgotamento sanitário for feito por meio de fossa
séptica; e do Deputado Célio Moreira em que solicita seja
encaminhado ofício ao Presidente da ALMG com pedido de instalação
de um escritório do Procon Assembléia, no Psiu do Via Shoping
Barreiro, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Por fim,
deliberam os Deputados que as reuniões ordinárias desta Comissão
serão realizadas todas as quintas-feiras, às 9 horas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Carlos Pimenta - Antônio Júlio - Fábio

Avelar.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2007
Às 10h02min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio
Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Getúlio Neiva que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, a qual, submetida a discussão e
votação é aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
proposições da Comissão e acusa o recebimento da seguinte
correspondência: Ofícios nºs 64/2006, do Sr. Júlio Silva de Oliveira,
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Diretor de Controle e Fiscalização do IEF, e 904/2006, da Sra.
Marlene Oliveira Nery, Defensora Pública-Geral deste Estado,
publicados no “Diário do Legislativo” de 5/1/2007; 14.406/2006, do Sr.
José Maria de Macedo, Diretor-Presidente da Cemig em exercício,
publicado no “Diário do Legislativo” de 13/1/2007; 707/2006, do Sr.
Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Iter-MG, publicado no “Diário do
Legislativo” de 14/12/2006; e 21.502/2006, do Desembargador José
Francisco Bueno, Corregedor-Geral de Justiça, publicado no “Diário
do Legislativo” de 21/12/2006. O Presidente acusa o recebimento da
Mensagem nº 3/2007, do Governador do Estado, para a qual designa
relator, em turno único, o Deputado Getúlio Neiva. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento dos Deputados Antônio Carlos Arantes, Vanderlei
Jangrossi, Getúlio Neiva e Chico Uejo, em que solicitam seja realizado
debate público, para se discutir uma agenda política e técnica para
enfrentar a crise nos setores produtivos dos agronegócios mineiro e
brasileiro. A Presidência recebe ainda requerimentos dos Deputados
Padre João em que solicita seja realizada audiência pública, no
Município de Minas Novas, para se conhecerem e debaterem os
impactos ambientais provocados pelo avanço da monocultura do
eucalipto e a situação de uso e ocupação das terras utilizadas para
esse fim; André Quintão e Padre João em que solicitam seja realizada
audiência pública da Comissão, em conjunto com a Comissão de
Participação Popular, para se discutir a efetiva implementação da Lei
nº 15.982, de 19/1/2006, que dispõe sobre a Política Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, decorrido um ano de
sua entrada em vigor; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja
realizada audiência pública da Comissão, na cidade de Pouso Alegre,
para se debaterem a cadeia de negócios da bataticultura e os
incentivos e as ações do poder público para o incremento dessa
atividade no Estado; e da Deputada Ana Maria Resende (3) em que
solicita seja realizada audiência pública da Comissão, em conjunto
com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para se
debater a elaboração da lei específica referente ao art. 30, § 3º, da Lei
nº 14.309, de 2002; em que solicita seja realizada audiência pública
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da Comissão, para se debater a situação dos irrigantes assentados do
Projeto Jaíba; e em que solicita seja realizada audiência pública da
Comissão, em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, para se debaterem a emissão e a compra de
carbono em Minas Gerais e no Brasil, conforme o Protocolo de Quioto.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Getúlio Neiva -

Antônio Carlos Arantes - Chico Uejo.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/3/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da
Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Fernando César
S. Lemos, do Projeto GAM - Oficinas da Cidadania, solicitando apoio,
sob a forma de apresentação de projetos de lei e interveniência para
assinatura de convênios e recebimento de subvenções. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André
Quintão, em que solicita sejam desarquivados os Projetos de Lei nºs
1.741/2004, 2.291, 2.362, 2.886, 2.893 e 2.894/2005 e 3.809/2006; e
seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, para discutir, em audiência pública, o
rompimento da barragem de rejeitos de lavra de bauxita da Mineração
Rio Pomba, em Miraí; Eros Biondini, em que solicita seja realizada
visita à Colônia Santa Isabel, em Betim; e seja realizado debate
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público sobre a situação do lixo em Belo Horizonte e nos demais
Municípios da Região Central; Carlin Moura, em que solicita seja
consignada nos anais da Casa manifestação de repúdio à recente
decisão do Senado Federal sobre o Fundo Partidário e ao parecer de
sua Comissão de Constituição e Justiça favorável à volta da cláusula
de barreira; e seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a
de Transporte, Comunicação e Obras Públicas para discutir, em
audiência pública, a pavimentação asfáltica das estradas que ligam
Peçanha a Coroaci, Virgolândia, Nacip Raydan e Marilac. Registra-se
a presença do Deputado Gustavo Valadares. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Gustavo Valadares.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/3/2007
Às 9 horas, comparece no Plenário da Câmara Municipal de Minas

Novas o Deputado Durval Ângelo, membro da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião
se destina a realizar audiência pública para obter esclarecimentos
sobre o assassinato, em 24/12/2006, do trabalhador rural Antônio
Jesus dos Santos, bem como discutir assuntos relativos aos conflitos
agrários na região. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador
de Justiça e Coordenador do CAO-CA; Elcio Pacheco, Assessor
Técnico Jurídico de Conflitos Agrários do Iter, representando Aldenir
Vianna Pereira, Diretor de Promoção e Defesa da Cidadania no
Campo do Iter; Adriano Dutra Gomes de Faria, Promotor de Justiça da
Comarca de Minas Novas; Jairton Edmilson Vieira de Castro,
Presidente da Câmara Municipal de Minas Novas; Lauricéia Pereira,
esposa da vítima; Geraldo Martimiano Santos, pai da vítima; Maria da
Conceição Moreira, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
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de Capelinha e Angelândia; Daniel de Carvalho Isidório, Delegado de
Polícia da Comarca de Minas Novas; 2º-Ten PM Gilmar Pereira
Gomes, Comandante do 3º Pelotão da 37ª Cia. do 3º BPM,
representando Cap. PM Nilzo Figueiredo, Comandante da 37ª Cia. do
3º BPM; Sargento PM Ednaldo Sebastião Pinto, Comandante do 3º
Pelotão da 37ª Cia. do 3º BPM; José Coelho, Presidente da 155º
Subseção da OAB-MG, em Capelinha; Alcides Guedes Filho, Antônio
Lima Ferreira, José Alberto Fernandes, Luiz Carlos Barbosa, Mércio
Fernando Nepomuceno, Orelino Teixeira de Sousa, Valdionor Silva
Matos e Waldemar César Santos Filho, Vereadores da Câmara
Municipal de Minas Novas, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu
origem à reunião, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. O Presidente apresenta requerimentos, informa que não há
quórum para votação e que na próxima reunião serão apreciados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Ruy Muniz - João

Leite.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/3/2007

Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda e Bráulio Braz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bráulio Braz,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A



800

Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data
mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Maria Elvira Salles
Ferreira, Secretária de Turismo e Presidente do Fórum Estadual de
Turismo, e dos Srs. Kleber Duarte Pereira (5/1/2007); Carlos Orsini,
Subsecretário de Indústria, Comércio e Serviços (24/2/2007). Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado
Vanderlei Miranda, em que solicita seja realizada audiência pública na
cidade de Paraopeba, com a finalidade de debater a paralisação das
obras de implementação do Distrito Industrial de Paraopeba e em que
solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de debater
as perspectivas de crescimento e fortalecimento do cooperativismo no
Estado, bem como a falta de previsão de investimentos financeiros no
cooperativismo, anunciado no Programa de Aceleração do
Crescimento do governo federal. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Braúlio Braz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 5/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/2/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão, para receber parecer preliminar quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
consoante dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
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Interno.
Cumpre dizer que o Projeto de Lei nº 44/2007, de autoria do

Deputado Alencar da Silveira Jr., bem como o Projeto de Lei nº
66/2007, do Deputado Carlin Moura, guardam semelhança com o
projeto em epígrafe, razão pela qual foram a este anexados,
consoante determina o art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva atender aos interesses da sociedade,

ao prever a obrigatoriedade da instalação de bebedouros, sanitários,
rampas de acesso e telefones nos próprios públicos onde funcionam
órgãos ou entidades da administração pública destinados ao
atendimento da população.

A proposição determina ainda que, nas estações rodoviárias e nos
terminais de passageiros, ainda que sob delegação ao particular,
devem ser oferecidos sanitários e bebedouros para uso gratuito dos
passageiros.

Cumpre dizer que projeto de conteúdo análogo tramitou na
legislatura passada, sob o número 2.364/2005. Na ocasião,
objetivava-se estabelecer a obrigatoriedade da existência de
bebedouros e sanitários nos próprios públicos. Submetido à análise da
Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma de
substitutivo de sua autoria.

O projeto em tela amplia, portanto, os objetivos da proposição
anterior. Nesta oportunidade, ratificamos o entendimento consignado
no referido parecer, no que concerne à necessidade de se assegurar
o direito do cidadão de dispor de condições mínimas de conforto e
higiene nas dependências de órgãos ou entidades da administração
pública, nas quais, reiteradas vezes, são obrigados a permanecer, por
horas a fio, em filas intermináveis.

Ressalte-se ainda que a Assembléia Legislativa tem aprovado
normas que proporcionam melhor utilização dos espaços públicos
pelos cidadãos, como, por exemplo, a Lei nº 11.666, de 9/12/94, que
trata da adequação desses espaços às necessidades dos portadores
de deficiência física.

Trata-se, pois, de matéria que se encarta no âmbito de competência
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do Estado, inexistindo norma instituidora de reserva de iniciativa que
possa afastar a possibilidade de este Parlamento deflagrar o devido
processo legislativo sobre a matéria.

Cumpre dizer que na Lei Orçamentária há a previsão de dotações
próprias para atender a despesas dessa natureza, de modo que o
projeto não preconiza a adoção de medidas que importem a expansão
indevida das dotações orçamentárias; trata-se, pois, de despesas de
investimentos. A título ilustrativo, cite-se a programação orçamentária
“construção, ampliação e reforma de prédios escolares - ensino
fundamental”, constante no Programa de Trabalho da Secretaria de
Estado de Educação referente ao Orçamento de 2007.

Entendemos necessária a apresentação da Emenda nº 1, incidente
sobre o § 4º do projeto, de modo a adequá-lo à técnica legislativa.
Objetiva-se explicitar que a exigência constante no “caput” do art. 1º,
voltada expressamente para os imóveis públicos de uso coletivo e
destinados ao atendimento da população, alcançaria também as
estações rodoviárias e os terminais rodoviários, ainda que sob
delegação ao particular.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 5/2007 com
a Emenda nº 1, a seguir redigida.

Emenda nº 1
Dê-se ao § 4º do art. 1º a seguinte redação:
“§ 4º - O disposto neste artigo se aplica às estações rodoviárias e

aos terminais de passageiros, ainda que sob delegação ao particular.”.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gil Pereira, relator - Delvito Alves -

Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Sargento
Rodrigues.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- Sr. Presidente despachou, em 8/3/2007, a seguinte comunicação:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. Jair

Alves da Costa, ocorrido em 7/3/2007, em Martinho Campos. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2007

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

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/3/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Gil Pereira, Hely
Tarqüínio, Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo
Guedes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento do ofício do Sr. Eduardo Maércio Fróes,
Vereador da Câmara Municipal de Cruzília relatando o assassinato
ocorrido nesse Município no mês de julho de 2006. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 89, 93, 109,
111, 115, 121, 127, 133, 137 e 139/2007 (Deputado Gilberto Abramo);
87, 100, 101, 108, 110, 113,117, 118, 125, 126, 130 e 135/2007
(Deputado Sebastião Costa); 86, 92, 102, 129, 132 e 138 /2007
(Deputado Delvito Alves); 94, 95, 103, 120 e 123/2007 (Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 91, 105, 107, 116, 119, 122, 134, 136/2007
(Deputado Hely Tarqüínio); 90, 106, 112, 124/2007 e (Deputado
Sargento Rodrigues); e 88, 96, 99, 104, 114, 128, 131 e 140/2007
(Deputado Gil Pereira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto de Lei
Complementar nº 1 é retirado da pauta atendendo-se a requerimento
do Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. O
Presidente informa que continua em discussão o parecer do relator,
Deputado Sebastião Costa, sobre o Projeto de Lei nº4/2007, que
conclui pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade da
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matéria. Neste momento, é apresentado substitutivo de autoria do
Deputado Weliton Prado ao referido projeto. Encerrada a discussão, o
Presidente submete a votação e é aprovado o parecer do relator,
Deputado Sebastião Costa, sobre o Projeto de Lei nº 4/2007, ficando
prejudicado o substitutivo do Deputado Weliton Prado. Após discussão
e votação, são aprovados, no 1º turno, cada um por sua vez, os
pareceres pela antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade,
dos Projetos de Lei nºs 2/2007 (relator: Deputado Delvito Alves),
registrando-se voto contrário do Deputado Sargento Rodrigues ;
21/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa); 77/2007 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues); 85/2007 (relator: Deputado Gil
Pereira). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Hely
Tarqüínio, que conclui pela antijuridicidade, ilegalidade e
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 3/2007, no 1º turno, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sargento Rodrigues.
Após discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº
5 com a Emenda nº 1; do Projeto de Lei nº 11 e 34 e dos Projetos de
Lei nºs 72/2.007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gil
Pereira); 8, 35/2007 na forma do Substitutivo nº 1; 68/2007 com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 26 e 64/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 32 e
59/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto
Abramo); 42/2007 (relator: Delvito Alves). Na fase de discussão dos
pareceres sobre o Projeto de Lei nº 6/2007 (relator: Deputado Delvito
Alves) e sobre o Projeto de Lei nº14/2007 na forma do Substitutivo nº
1 (relator: Deputado Sebastião Costa), que concluem pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria no 1º turno, o
Presidente defere os pedidos de vista, respectivamente, dos
Deputados Sebastião Costa e Gilberto Abramo. Os pareceres sobre
os Projetos de Lei nºs 15, 17/2007, no 1º turno, deixam de ser
apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos
respectivos relatores, Deputados Hely Tarqüínio e Sebastião Costa.
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Sargento
Rodrigues, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei nº 24/2007 com as Emendas nºs 1 e 2,



805

no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado
Sebastião Costa. São convertidos em diligência à Secretaria de
Fazenda os Projetos de Lei nºs 39, 52 e 80/2007 (relator: Deputado
Sebastião Costa). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 56 e
70/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado
Delvito Alves. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
10 e 25/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 12 e 69/2007
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 13/2.007 (relator: Deputado
Sebastião Costa); e 31/2.007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Após
discussão e votação, é aprovado, em turno único, o parecer pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade do Projeto de Lei
nº 28/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Sebastião Costa em que solicita
seja o Projeto de Lei nº1/2007, baixado em diligência às Secretarias
de Fazenda, de Desenvolvimento Econômico, de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
A seguir, o Presidente submete a votação e é rejeitado o requerimento
do Deputado Weliton Prado em que solicita seja realizada audiência
pública para discutir o Projeto de Lei n° 1/2007. S ão aprovados os
requerimentos que solicitam sejam convertidos em diligência ao autor
os Projetos de Lei nºs 81, 82, 103 e 109/2007. Neste momento, o
Presidente informa que o horário das reuniões ordinárias será, às
10h15m, às terças-feiras. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser
realizada no dia 8/3/2007, às 10 horas, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Delvito Alves -
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Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE POSSE

DE TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A
MENSAGEM Nº 3/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta
Casa, por intermédio da mensagem em epígrafe, um processo de
legitimação de posse de terra devoluta rural do Estado, instruído pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-MG -, autarquia
vinculada à Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de
Reforma Agrária.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007 e
distribuída a esta Comissão, nos termos dos arts. 188 e 102, IX, “e”,
do Regimento Interno.

Em observância às regras emanadas da Decisão Normativa da
Presidência nº 18, de 1993, que disciplina a tramitação da matéria,
compete a este órgão colegiado, nesta fase preliminar dos trabalhos,
examiná-la quanto aos pressupostos legais.

Fundamentação
O art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, atribui à Assembléia

Legislativa a competência privativa de aprovar, previamente, a
alienação ou a concessão de terra pública, com as seguintes
ressalvas: a legitimação de terras devolutas situadas no perímetro
urbano ou na zona de expansão urbana, com área limitada a 500m² e
2.000m², respectivamente; a alienação ou a concessão de terra
pública previstas no plano de reforma agrária estadual aprovado em
lei; a concessão gratuita do domínio de área devoluta rural não
superior a 50ha a quem cumpra os requisitos constitucionais; em ação
judicial discriminatória, limitada a área de 250 ha, cumprida sua
função social, nos termos do art. 186 da Constituição Federal, e a
devolução, pelo ocupante, da área remanescente; a alienação ou a
concessão de terras públicas e devolutas rurais com área de até
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100ha.
Cabe observar, ainda, que o art. 247, § 6º, permite a alienação de

terra devoluta rural, por compra preferencial, até a área de 250 ha, a
quem a tornar economicamente produtiva e comprovar sua vinculação
pessoal com ela.

Esclareça-se que a Mensagem nº 3/2007 se refere à porção de terra
pertencente a Joaquim Celestino da Silva, com área de 199,0365 ha e
sua legitimação tem por fundamento o disposto no art. 30, § 3º, da Lei
nº 11.020, de 1993, com a redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996,
ou seja, far-se-á por compra preferencial. Estando essa proposição
desprovida de quaisquer vícios jurídicos, cabe-nos apresentar projeto
de resolução que aprova a pretendida legitimação, conforme preceitua
a mencionada decisão normativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela apresentação de projeto de

resolução, a seguir formalizado.
PROJETO DE RESOLUÇÃO

Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação de terra devoluta em
favor de Joaquim Celestino da Silva, situada no lugar denominado
Fazenda Teú, no Município de Rio Pardo de Minas, com área de
199,0365 ha (cento e noventa e nove vírgula zero trezentos e
sessenta e cinco hectares).

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva, relator -  Padre

João  - Chico Uejo - Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o 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.
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Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/2/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos
termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação
O projeto em questão tem por escopo criar 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. Estabelece, ainda, que a
mencionada campanha será realizada pelos órgãos gerenciadores da
cultura no Estado, cabendo ao Executivo sua ampla divulgação após a
regulamentação da lei.

Tem sido freqüente a apresentação de projetos de lei de iniciativa
parlamentar dispondo sobre a criação de programas e campanhas
educativas ou, simplesmente, autorizando o Executivo a instituir ações
dessa natureza, assunto importante sob a ótica do interesse público,
porém delicado se apreciado sob a ótica do ordenamento
constitucional. Isso porque a instituição de programas ou campanhas
tem natureza eminentemente administrativa, razão pela qual a matéria
se enquadra no campo de atribuições do Poder Executivo, ao qual
compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública, observadas
as diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo Legislativo.
Assim, a criação de determinada campanha pode ser efetivada
mediante decreto do Governador do Estado ou por meio de resolução
de Secretário de Estado, conforme o caso. Não há, pois, necessidade
de lei formal para a sua implementação, por se tratar de matéria afeta
às ações do Executivo. O Governador, na qualidade de chefe da
administração pública, dispõe de discricionariedade (relativa liberdade
de ação dentro de critérios legais) para praticar os atos de sua
competência, sendo, portanto, senhor da oportunidade e conveniência
de editar programas ou campanhas educativas. Não é difícil verificar
que a campanha prevista no projeto tem natureza executiva, e não,
legislativa, fato que evidencia relativa ingerência do Parlamento em
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assuntos relacionados a outro Poder, o que não se coaduna com o
tradicional postulado da separação dos Poderes, traço marcante do
Estado de Direito.

Além disso, não é demais ressaltar que eventual conversão do
projeto em lei não obrigaria o Executivo a implementar tal campanha,
pois ele não teria a obrigação de cumprir lei que reputasse
inconstitucional, entendimento cediço na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal.

Uma coisa é o Legislativo fixar regras gerais e abstratas que
nortearão as atividades do Executivo, o que é comum no exercício da
função normativa a cargo do órgão de representação popular; outra
coisa é erigir no plano legislativo matérias que, por sua natureza,
enquadram-se no campo de atribuições do Executivo, pois isso não
mudaria a essência da atividade. O que se pretende deixar claro é que
a criação de campanha não deve ser objeto de ato do parlamento,
mas de ações concretas do Executivo. Admitir posicionamento
contrário é ignorar os parâmetros básicos do ordenamento
constitucional em vigor e inverter o papel predominante do Legislativo,
que passaria de órgão criador do direito positivo (função abstrata) a
órgão executor. Tampouco seria compatível com o princípio da
razoabilidade a utilização do procedimento legislativo para cuidar de
assuntos que devem ser objeto de procedimento ou ato administrativo.
Se decretos e regulamentos são instrumentos hábeis à disposição do
Governador do Estado para criar programas ou campanhas, dentro da
esfera de suas atribuições, por que razão optar pela via legislativa no
âmbito do parlamento?

Por outro lado, é oportuno ressaltar que a Constituição da
República, no art. 167, I, veda explicitamente a implantação de
programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual, por
envolver gastos para o poder público. Como as campanhas
educativas também implicam gastos por parte do Estado, torna-se
necessária a mencionada previsão orçamentária.

Vê-se, pois, que a proposição contém três graves equívocos. O
primeiro diz respeito à iniciativa desta Casa para a instituição da
mencionada campanha, fato que revela ingerência indevida do
Legislativo em assuntos executivos; o segundo refere-se ao
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instrumento utilizado para alcançar esse desiderato, a saber, a lei
ordinária, quando, na verdade, a matéria deve ser objeto de ato
administrativo, ainda que de caráter normativo; o terceiro relaciona-se
com a falta de previsão orçamentária para fazer face às despesas
decorrentes dessa campanha.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 3/2007.
Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 6/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Paulo Guedes submete à apreciação desta Casa o
projeto em epígrafe, que pretende alterar o art. 17 da Lei nº 14.309, de
19/6/2002, que dispõe sobre a política florestal e de proteção à
biodiversidade do Estado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/2/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto de lei em tela objetiva alterar a redação do “caput” e dos

incisos IV e V do art. 17 da Lei nº 14.309, de 2002, com vistas a tornar
obrigatória, quando necessária, a recomposição da área de reserva
legal, na propriedade ou posse rural, preferencialmente, ou em outra
área situada na mesma bacia hidrográfica e no território do Estado.

A medida está de acordo com o disposto na Medida Provisória nº
2.166-67, de 2001, que modificou o Código Florestal Brasileiro e
acrescentou-lhe dispositivos.

De conformidade com o art. 44 desse Código, o proprietário ou
possuidor de imóvel rural com área de reserva legal inferior ao
legalmente exigível tem a obrigação de promover a sua recomposição.
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Para tanto, dispõe de várias opções, como a regeneração natural e a
compensação da área por outra equivalente em importância ecológica
e extensão, pertencente ao mesmo ecossistema e localizada na
mesma microbacia hidrográfica. Para o caso de não ser possível a
adoção dessas medidas, a legislação federal prevê a recomposição
da área de reserva legal na bacia hidrográfica em que se localize a
posse ou propriedade rural.

Quanto à iniciativa parlamentar, está prevista no “caput” do art. 65
da Constituição Estadual.

Ressalte-se, também, que a proposição do Deputado Paulo Guedes,
com teor semelhante ao do ex-Projeto de Lei nº 1.829/2004, incorpora
as alterações aprovadas nesta Comissão por ocasião do exame da
mencionada proposição.

Assim, não encontramos óbice jurídico à tramitação do projeto nesta
Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 6/2007.
Sala das Comissões, 6 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 14/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto em epígrafe
dispõe sobre a contenção de águas de chuvas nas áreas urbanas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto em exame pretende estabelecer a obrigatoriedade da

previsão de mecanismos para acumulação de águas pluviais nos
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projetos de edificação, bem como a exigência de piso drenante ou
naturalmente permeável em pelo menos 30% da área dos
estacionamentos de veículos.

Proposição similar, a de nº 1.650/2004, foi apresentada nesta Casa
e recebeu desta Comissão parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1.
Acompanhamos, em parte, o entendimento expresso por esta
Comissão naquela oportunidade.

A medida proposta encontra respaldo nas competências
concorrentes previstas no art. 24 da Constituição da República, pois
se refere a matéria ambiental e urbanística. A competência do Estado
para legislar sobre essas matérias se insere entre a competência da
União para fixar normas gerais (art. 24, § 1º, da Constituição Federal)
e a do Município, baseada no conceito de interesse local (art. 30, I, do
mesmo Diploma Legal). No campo ambiental e urbanístico, os
recursos hídricos estão disciplinados em vários diplomas normativos
federais. Entre estes, destacamos a Lei Federal nº 9.433, de 1997,
que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e a Lei nº 10.257,
de 2001, intitulada Estatuto das Cidades. Nessas leis, não se encontra
nenhuma norma que impeça a aprovação da proposição em exame.

Resta-nos, pois, examinar a viabilidade jurídica das medidas nela
previstas, à luz do conceito de interesse local, para apurar se há
inconstitucionalidade em decorrência da invasão de competência
municipal. Um critério para delimitar as competências legislativas do
Estado e do Município nessas matérias é verificar se é razoável fixar a
mesma norma para todos os Municípios ou se a norma deve variar
segundo as características de cada um.

Nessa linha de raciocínio, parece-nos que a exigência da adoção de
determinados mecanismos para contenção de água e controle de
enchentes não deve prevalecer igualmente para todas as obras ou
todos os Municípios. Essa exigência não se justifica para Municípios
ou regiões urbanas que tenham facilidade de acesso à água ou não
estejam sujeitos a enchentes em virtude de seu relevo. Verifica-se,
pois, que neste caso predomina o interesse local. Se considerá-la
conveniente, o Município fará constar tal exigência em seu Código de
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Obras.
O mesmo raciocínio não se aplica, todavia, à exigência de que os

estacionamentos de veículos de um único pavimento disponham de
30% de sua área com piso drenante ou naturalmente permeável. A
necessidade de se assegurar um mínimo de infiltração de águas
pluviais no solo urbano independe das características do Município.
Admite-se que tal exigência seja maior ou menor dependendo do
Município, mas um índice mínimo pode ser generalizado para todas as
cidades. Por essa razão, entendemos que o art. 2º da proposição se
enquadra no âmbito da competência legislativa estadual. Todavia,
somente pode-se estabelecer tal exigência para os estacionamentos
de um único pavimento, pois exigir que os estacionamentos com dois
ou mais andares adotem tal medida invade a competência legislativa
do Município, ao qual compete disciplinar as obras e o aproveitamento
do solo.

Em face de tais ponderações, apresentamos o Substitutivo nº 1.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 14/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre piso drenante ou permeável em áreas de

estacionamento de veículos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A concessão de alvará para atividade remunerada de

estacionamento fica condicionada à existência de piso drenante ou
naturalmente permeável em, no mínimo, 30% da área do
estacionamento de veículos de um único pavimento.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se:
I - aos estacionamentos administrados por empresas;
II - às áreas de centros comerciais reservadas para estacionamento.
Art. 2º - Caso o piso não corresponda às especificações previstas no

art. 1º, será aplicada multa de 20 Ufemgs (vinte Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais) a 300 (trezentas) Ufemgs, assegurada ampla
defesa.

§ 1º - Após a aplicação da multa prevista no “caput” do art. 1º, caso
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o infrator não se enquadre nas determinações do art. 1°, ser-lhe-á
aplicada multa de 40 (quarenta) a 600 (seiscentas) Ufemgs.

§ 2º - O valor arrecadado com a aplicação da multa será destinado
ao Fundo Especial do Ministério Público.

Art. 3º - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias
contados da data de sua publicação.

Parágrafo único - O regulamento fixará prazo para que os
estacionamentos se adaptem ao disposto nesta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 33/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o Projeto de Lei nº 33/2007
dispõe sobre a concessão de descontos para pagamento de crédito
tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo de estimular o apoio a
projetos socioassistenciais no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 10/2/2007, a proposição foi
distribuída preliminarmente a esta Comissão para receber parecer
quanto aos aspectos da sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe dispõe sobre a concessão de descontos

para pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa até
31/12/2005 com o objetivo de estimular o apoio a projetos
socioassistenciais no Estado.

Na forma do projeto, são considerados projetos socioassistenciais
os desenvolvidos por entidade inscrita no Conselho Estadual de
Assistência Social e que tenham por objetivo a proteção da família,
gestantes, crianças, adolescentes e idosos; a erradicação da fome e
da pobreza e a promoção da segurança alimentar e nutricional
sustentável; a geração de emprego, trabalho e renda por meio da
integração ao mercado de trabalho e da capacitação profissional e a
habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência.
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O desconto para pagamento de crédito tributário será concedido ao
contribuinte tributário que apóie financeiramente projeto
socioassistencial. Para isso, ele deve apresentar requerimento à
Secretaria de Estado de Fazenda instruído com documento que
comprove a aprovação do projeto socioassistencial pelo Conselho
Estadual de Assistência Social.

A Carta da República, ao dispor sobre a assistência social,
estabelece, em seu art. 194, que a “seguridade social compreende um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da
sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social”. Ainda, sobre a matéria, dispõe o
art. 203 que a assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social,
tendo por objetivos a proteção à família, a gestantes, a crianças e
adolescentes e a idosos; a promoção da integração do mercado de
trabalho; a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; a
garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir os
meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida pela família,
conforme dispuser a lei.

As ações de assistência social, segundo a Carta Magna, serão
financiadas com recursos da seguridade social, bem como de outras
fontes, e organizadas com base na descentralização político-
administrativa, cabendo a coordenação e a execução dos programas
às esferas estadual e municipal e a entidades beneficentes e de
assistência social, sendo que a participação da população na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis
se dará por meio de organizações representativas.

Da mesma forma, a Constituição mineira dispõe, em seu art. 193,
que, sem prejuízo do assegurado pela Constituição da República, a
assistência social será prestada pelo Estado a quem dela necessitar,
observada a desconcentração administrativa, segundo a política de
regionalização, com a participação de entidades beneficentes e de
assistência social e a participação popular, por meio de organizações
representativas, no controle das ações em todos os níveis e na
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formulação das políticas de assistência.
A matéria se insere no domínio da competência legislativa estadual,

conforme estabelece o inciso I do art. 24 da Constituição da
República, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário.

No que concerne à iniciativa para deflagrar o processo legislativo,
não há nada que impeça a tramitação da proposta, já que inexiste
norma instituidora de iniciativa privativa nesse sentido.

No entanto, por força Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101, de 4/5/2000), a renúncia de receita pelos entes
políticos é condicionada ao atendimento de requisitos especiais por
ela estabelecidos. O seu art. 14 assim dispõe:

“Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de
que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no ‘caput’, por meio do aumento de receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição”.

De acordo com a referida norma, a renúncia compreende anistia,
remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em
caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de
cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições
e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, para
concessão de desconto no pagamento de dívidas para com o Tesouro
Estadual. Vê-se, então, que a medida proposta enquadra-se no
conceito legal de renúncia de receita.

É mister observar que a constitucionalidade do mencionado inciso II
do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal foi questionada junto ao
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Supremo Tribunal Federal - STF - por meio da Ação Direta de
Constitucionalidade nº 2.238. O STF, ao apreciar o pedido de liminar,
negou o pedido em 12/3/2003. Assim, o dispositivo legal encontra-se
com vigência e aplicabilidade plenas.

Vê-se, pois, que o projeto em tela ofende a Lei de Responsabilidade
Fiscal, já que os requisitos relativos à renúncia de receita não estão
sendo observados.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 33/2007.
Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 40/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o 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 proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/2/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

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

Fundamentação
O projeto de lei em tela, de iniciativa parlamentar, revela-se

incompatível com a legislação em vigor. De conformidade com o
parágrafo único do art. 1º e do art. 2º da proposição, os pneumáticos
inservíveis, recolhidos pelas empresas fabricantes ou importadoras,
nos termos da Resolução nº 258, de 1999, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - Conama -, deverão ser destinados à pavimentação
asfáltica, na proporção mínima de 70% do total recolhido.

A mencionada resolução dispõe sobre a matéria, mas sob outro
enfoque: estabelece que, em termos ambientais, a adequada
destinação dos pneumáticos inservíveis é de responsabilidade do
fabricante e do importador, que podem utilizar todas as tecnologias
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disponíveis e aceitas pelo poder público para cumprimento da
determinação legal.

A título de esclarecimento, no artigo intitulado “Gerenciamento de
Pneumáticos Inservíveis (GPI); análise crítica de ações institucionais e
tecnologias para minimização”, das Dras. Marly Álvares Cimino e
Viviana Maria Zanta, há várias estratégias para minimização de
pneumáticos inservíveis. As autoras citam como opções tecnológicas
de tratamento a cuminação, a desvulcanização, a recauchutagem, a
recapagem, a remoldagem e outros usos na agricultura e na
engenharia civil.

Portanto, não é razoável estabelecer em lei que os pneumáticos
inservíveis devam ser destinados à produção de massa asfáltica,
como pretende o projeto. Essa forma de destinação deve ser
compreendida apenas como mais uma alternativa disponível no
mercado. Apenas isso.

Assim, para permitir que esta Casa aprofunde a discussão sobre os
meios de utilização de pneumáticos inservíveis, bem como sobre
possíveis incentivos que o poder público estadual pode oferecer,
apresentamos o Substitutivo nº 1, no qual propomos seja alterada a
redação de dispositivos da Lei nº 14.128, de 19/12/2001, a qual
dispõe sobre a política estadual de reciclagem de material. Com
efeito, estabelecemos a preferência do uso de massa asfáltica
produzida com a utilização de pneumáticos inservíveis na construção
e na recuperação de vias públicas e tratamento especial para a
indústria de reaproveitamento de pneumáticos inservíveis.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 40/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei n° 14.128, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe

sobre a política estadual de reciclagem de material.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei n° 14.128, de 19 de deze mbro de 2001,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:
“Art. 1° - (...)
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VI - pneumáticos inservíveis;
(...)”.
Art. 2° - O art. 2º da Lei n° 14.128, de 2001, pass a a vigorar

acrescido dos seguintes incisos VII e VIII:
“Art. 2º - (...)
VII - incentivar a implantação de indústria de reciclagem de

pneumáticos inservíveis;
VIII - utilizar preferencialmente na construção e na recuperação de

vias públicas o asfalto ecológico, produzido com pneumáticos
inservíveis.

(...)”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 56/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 179/2003, a
proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Weliton Prado, cria o
Programa Estadual de Produção Alimentar em Pequenas
Propriedades - Preapa-MG - e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, a matéria foi
distribuída preliminarmente a esta Comissão para análise de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Os exames de mérito e de impacto financeiro caberão,
respectivamente, às Comissões de Política Agropecuária e
Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Fundamentação
A proposição em exame pretende instituir o Preapa-MG na zona

rural mineira, com a finalidade de prover o pequeno produtor e o
agricultor familiar de sementes melhoradas de alta qualidade, e assim
proporcionar o aumento da produção e da renda, bem como de evitar
o êxodo rural. Para a consecução desses objetivos, estabelece
atribuições para a Seapa, a Sedese e a Emater.
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Em seu art. 23, VIII e X, a Constituição Federal estabelece como
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios o fomento da produção agropecuária, a organização do
abastecimento alimentar e o combate às causas da pobreza e dos
fatores de marginalização, com vistas a promover a integração social
dos segmentos desfavorecidos.

A seu turno, o art. 247 da Constituição Estadual determina ao
Estado a adoção de programas de desenvolvimento rural com o
objetivo de fomentar a produção agropecuária e promover o bem-estar
do homem que vive do trabalho da terra. Para tanto, prevê, no inciso
III, a assistência técnica e a extensão rural.

No capítulo relativo às políticas públicas do Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI -, constituem obrigação do poder
público envidar esforços para a modernização da agricultura, o
aumento da produtividade e a melhoria da qualidade dos produtos
agropecuários.

Assim, sob a perspectiva jurídico-material, o projeto está em
conformidade com as disposições constitucionais e legais pertinentes.
Todavia, a proposição esbarra na iniciativa privativa do Executivo, a
quem cabe criar programas, como passamos a demonstrar.
Primeiramente, se eles geram despesas, é obrigatória a sua inclusão
na Lei de Meios, de iniciativa privativa do Governador do Estado, de
conformidade com a alínea “i” do inciso III do art. 66 e com o inciso III
do art. 153 da Constituição do Estado. Em segundo lugar, se os
programas não geram despesas, constituem atos ordinários de
administração do poder público, para cuja produção é dispensável a
edição de lei específica, já que, na verdade, o ato apenas está
materializando as disposições contidas nas leis genéricas e abstratas
existentes no ordenamento jurídico. Além disso, o Supremo Tribunal
Federal considera a criação de programas função típica do Executivo,
como já foi demonstrado inúmeras vezes por esta Comissão na
análise de proposições dessa natureza, com base na Ação Direta de
Inconstitucionalidade ADIQO nº 224-RJ. Por fim, o inciso XIV do art.
90 da Constituição Estadual estabelece entre as competências
privativas do Governador do Estado “dispor, na forma da lei, sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo;”. Portanto, é preciso
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corrigir os vícios do projeto, para que possa regularmente tramitar
nesta Casa.

No exame do Projeto de Lei nº 1.381/2001, a Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial emitiu parecer favorável à matéria na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Neste, o Preapa foi
substituído por uma política a ser conduzida pelo Estado, com
objetivos claros e atribuições bem definidas, para promover a
modernização, o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade
dos produtos oriundos do pequeno produtor rural e da agricultura
familiar. Esse substitutivo, com pequenas alterações, foi apresentado
por esta Comissão para sanar o vício de inconstitucionalidade do
Projeto de Lei nº 179/2003. Da mesma forma, apresentamos essa
alternativa para solucionar os problemas da proposição em epígrafe,
na conclusão deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 56/2007 na forma do Substitutivo nº
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Política Estadual de Incentivo à Utilização de Sementes de

Alta Qualidade nas propriedades que se dedicam à agricultura familiar
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Utilização

de Sementes de Alta Qualidade, com a finalidade de aperfeiçoar a
capacidade de produção de alimentos nas propriedades que se
dedicam à agricultura familiar e ainda:

I - proporcionar a elevação da renda dos agricultores e de suas
famílias;

II - criar empregos no meio rural.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, as definições de

agricultor familiar e agricultura  familiar  são as formuladas no
Programa Nacional de Agricultura Familiar - Pronaf.

Art. 2º - São diretrizes da política instituída por esta lei:
I - a garantia de acesso a sementes de alta qualidade pelos

agricultores familiares;
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II - a participação de Prefeituras Municipais, agricultores, sindicatos,
cooperativas, organizações não governamentais e outras entidades
representativas dos agricultores no planejamento e na execução das
ações;

III - o estímulo à pesquisa e à adoção de tecnologias adaptadas à
agricultura familiar;

IV - a integração entre órgãos e entidades públicos que atuam no
meio rural.

Art. 3º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
incumbe ao Estado:

I - implantar programas e projetos de estocagem e distribuição de
sementes de alta qualidade, com a participação de Municípios,
sindicatos, cooperativas e demais entidades representativas dos
agricultores;

II - selecionar e cadastrar os agricultores interessados em participar
dos programas e projetos voltados para os objetivos desta lei;

III - adquirir, armazenar e distribuir as sementes;
IV - prestar assistência técnica aos agricultores interessados;
V - identificar as áreas aptas para produção;
VI - promover o desenvolvimento da pesquisa e a adoção de

tecnologias apropriadas à agricultura familiar;
VII - promover ações de qualificação profissional dos agricultores

interessados, inclusive quanto aos aspectos gerenciais e de
comercialização;

VIII - divulgar as ações desenvolvidas junto às comunidades rurais;
IX - identificar as fontes de financiamento para a implementação da

política de que trata esta lei.
§ 1º - O Estado assegurará, no planejamento e na execução da

política definida nesta lei, a participação de setores de produção que
envolvam os produtores e trabalhadores rurais e de comercialização,
transporte e abastecimento.

§ 2º - O Estado poderá destinar recursos provenientes do Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT- ao desenvolvimento das ações de que
trata o inciso VI deste artigo.

Art. 4º - A adesão dos agricultores ou de suas entidades
representativas às ações desenvolvidas pelo poder público na
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implantação da política de que trata esta lei é voluntária.
Parágrafo único - O agricultor ou entidade que se integrar a

programa ou projeto relacionado à política de que trata esta lei obriga-
se a reservar até 10% da área beneficiada para compor um estoque
de sementes, a serem utilizadas em novos projetos.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 70/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a indenização dos familiares das vítimas da chacina de
Felisburgo.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o projeto de lei em exame, o Estado deverá pagar

indenização no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais) a cada
uma das cinco famílias das vítimas da chacina de Felisburgo. A
indenização poderá ser requerida pelo cônjuge, sucessor legal ou
procurador legalmente constituído para esse fim, no prazo máximo de
180 dias contados da data fixada na regulamentação da lei.

A proposta consubstanciada no Projeto de Lei nº 70/2007 já foi
objeto, na legislatura anterior, do Projeto de Lei nº 2.972/2006. A
matéria chegou a ser examinada pela Comissão de Direitos Humanos,
que fez relato bastante preciso dos acontecimentos que levaram à
chacina de Felisburgo, o qual passamos a reproduzir:

“No dia 20/11/2004, 18 pistoleiros armados e comandados pelo
fazendeiro Adriano Chafik Luedy e por Calixto Luedy Filho invadiram o
acampamento Terra Prometida, situado na Fazenda Nova Alegria,
Município de Felisburgo, assassinando os trabalhadores rurais
Iraguiar Ferreira da Silva, Miguel José dos Santos, Joaquim José dos
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Santos, Juvenal Jorge da Silva e Francisco Ferreira do Nascimento.
Outros 12 trabalhadores rurais sem terra foram feridos a bala, e os
demais foram deixados na beira da estrada, sem comida e sem
acomodações, pois tiveram suas barracas e a escola queimadas. O
fazendeiro Adriano Chafik Luedy é conhecido pela grilagem de terras
devolutas na região do Vale do Jequitinhonha, constando como parte
requerida em ação discriminatória movida pelo Estado de Minas
Gerais, com vistas a discriminar as terras de domínio público daquelas
de propriedade particular, a qual tramita no Tribunal de Justiça do
Estado.

Os trabalhadores rurais sem terra estavam acampados no local
desde 26/5/2000, em área reconhecida como devoluta pelo Estado de
Minas Gerais, e eram constantemente ameaçados de morte
diretamente ou por mando do fazendeiro Adriano Chafik Luedy. Tais
ameaças ensejaram a busca da proteção do Estado por parte dos
trabalhadores rurais sem terra, tanto por meio de representação
criminal oferecida contra os mandantes na Delegacia de Polícia do
Município de Felisburgo como pela apresentação de queixa ao
Ministério Público do Estado ou, ainda, à Comissão de Direitos
Humanos desta Casa.

No dia 29/7/2004, o Sr. Miguel José dos Santos, um dos
trabalhadores que veio a ser assassinado, representou contra o Sr.
Calixto Luedy Filho, pela prática de crime de ameaça, ocorrido em
3/6/2004, na Delegacia de Polícia do Município de Felisburgo. Nos
anos de 2003 e 2004, de forma reiterada, o Ministério Público do
Estado, por meio do então denominado Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, de
Apoio Comunitário e de Conflitos Agrários − CAO-DH −, encaminhou
informações recebidas sobre as constantes ameaças sofridas pelos
trabalhadores do acampamento Terra Prometida à Delegacia Regional
de Polícia Civil de Pedra Azul, solicitando a imediata abertura de
inquérito policial para a apuração dos fatos informados e, ainda,
informações sobre o andamento ou a conclusão de inquérito que
estivesse em curso para apurar os mesmos fatos. A Delegacia de
Polícia do Município de Jequitinhonha instaurou inquérito policial, com
o nº 032/04, visando à apuração de crimes de ameaça de morte
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contra os acampados.
No dia 18/6/2004, o Presidente da Comissão de Direitos Humanos

desta Casa encaminhou relatório ao CAO-DH com sérias denúncias
de ameaças de morte contra trabalhadores rurais sem terra do
acampamento Terra Prometida, situado na Fazenda Nova Alegria, no
Município de Felisburgo, apresentadas pela Sra. Maria Geralda de
Souza, as quais teriam sido efetivadas pelo fazendeiro Adriano Chafik
Luedy, diretamente ou por terceiros, a seu mando. Cópia desse
relatório foi encaminhada pelo CAO-DH à Delegacia Regional de
Polícia Civil de Pedra Azul, em um dos ofícios em que o Ministério
Público requisita informações circunstanciadas sobre o andamento ou
a conclusão de inquérito policial para apuração dos atos, em tese
delituosos, praticados contra os trabalhadores rurais sem terra do
acampamento Terra Prometida.

A chacina de Felisburgo se apresenta, então, como uma profecia
que se cumpriu, uma ‘crônica da morte anunciada’, uma vez que não
faltaram denúncias e avisos da iminência de sua ocorrência,
encaminhados aos órgãos de segurança pública do Estado, ao
Ministério Público, ao Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -
Iter - e a esta Assembléia Legislativa”.

O dever de indenizar, por parte de quem quer que seja, sustenta-se
em relação de causalidade, ou seja, a responsabilidade pela lesão é
imputada a quem lhe deu causa. Todavia, não obstante o minucioso
relato produzido pela Comissão de Direitos Humanos, não há, nos
autos do processo legislativo referente ao projeto em análise,
elementos de prova que autorizem imputar ao Estado a
responsabilidade pelo dano sobrevindo às vítimas da chacina de
Felisburgo.

Além disso, a via legislativa não se apresenta como a mais idônea
para cuidar de reparação de ordem patrimonial, de modo que, na
presença dos pressupostos legais que autorizem um pedido de
indenização, este há de ser formulado administrativamente, nos
órgãos públicos responsáveis pela reparação. No caso, caberia ao
Poder Executivo, ao qual incumbe zelar pela segurança pública, a
reparação às famílias lesadas, desde que sua responsabilidade
ficasse comprovada, mediante processo administrativo em que se
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assegurasse a todos os afetados o contraditório e a ampla defesa, nos
termos do inciso LV do art. 5º da Constituição da República.

Caso o Poder Executivo, independentemente da razão alegada,
recuse-se a fazer o pagamento pela via administrativa, caberá aos
interessados recorrer ao Poder Judiciário, instância
constitucionalmente incumbida de atender a tais demandas.

A lei é instrumento usado para a tomada de decisões políticas de
efeito geral, abstrato, impessoal, coercitivo e inovador. Aliás, a própria
legislação civil brasileira já prevê o dever de indenizar por parte de
todos aqueles que causem lesão culposa ou dolosa a outrem. Tal
dever também se impõe aos órgãos públicos dos Poderes do Estado
brasileiro, com base no que dispõe o art. 37, § 6º, da Constituição da
República, caso em que a responsabilidade civil é objetiva, ou seja,
independe de dolo ou culpa, salvo nas hipóteses de omissão,
conforme tem sido entendido pela melhor doutrina jurídica,
capitaneada por Celso Antônio Bandeira de Mello.

Se o Legislativo votar lei com o propósito de obrigar o Executivo a
pagar indenização, estará não só ferindo o direito ao contraditório e à
ampla defesa, que deve ser concedido aos agentes responsáveis do
Poder Executivo, mas ainda invadindo a seara do Poder Judiciário, o
único órgão competente para compelir o responsável por evento lesivo
a reparar o prejuízo causado.

Ademais, é no curso de procedimentos administrativos ou judiciais
que será possível apurar e fixar o montante indenizatório, sob pena de
alguém sair prejudicado, a vítima do dano ou o seu próprio autor.

Cumpre dizer, ao final, que o processo referente à chacina de
Felisburgo encontra-se em curso no Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 70/2007.
Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2007

ATA
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

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

6/3/2007
Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Juninho Araújo, Gil Pereira e Paulo Guedes, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Juninho Araújo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Gil Pereira, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Delvito
Alves, em que solicita seja realizada audiência pública, na cidade de
Unaí, para discutir processo de pavimentação das rodovias de acesso
aos Municípios de Cabeceira Grande, Chapada Gaúcha, Dom Bosco,
Formoso, Natalândia, Riachinho, Santa Fé de Minas, Uruana de Minas
e Urucuia, bem como discutir o Programa de Universalização do
Acesso a Serviços de Telecomunicações de Minas Gerais (Minas
Comunica); da Deputada Cecília Ferramenta e do Deputado Juninho
Araújo, em que solicitam seja realizada audiência pública, com o
objetivo de debater a viabilidade e a importância da pavimentação
asfáltica da Rodovia MG-760, entre os Municípios de Timóteo e São
José do Goiabal; dos Deputados Carlos Magno de Moura Soares (2),
em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a
Comissão de Participação Popular, na cidade de Virgolândia, para
discutir cronograma de pavimentação asfáltica das estradas que ligam
o Município de Peçanha aos de Coroaci, Virgolândia, Nacip Raydan e
Marilac; e seja encaminhado ao Secretário de Transportes e ao
Diretor-Geral do DER-MG, pedido para que se providencie a
construção de uma passarela, a instalação de redutores de velocidade
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e melhorias na sinalização da via LMG-808, no Município de
Contagem; Dalmo Ribeiro Silva (2), em que solicita sejam realizadas
audiências públicas para discutir a situação dos trechos de rodovias
federais que interligam o Circuito das Àguas, no Sul de Minas,
especialmente a da BR-460; a implantação da tecnologia de TV Digital
no Brasil e as ações necessárias ao aproveitamento do potencial
tecnológico do Estado, especialmente o oferecido pelo "Vale da
Eletrônica", no Sul de Minas; Vanderlei Jangrossi e Dalmo Ribeiro
Silva, em que solicitam seja realizada reunião conjunta desta
Comissão com a Comissão de Assuntos Municipais, na cidade de
Itajubá, para discutir a construção do aeroporto de Itajubá; Gil Pereira
e Paulo Guedes, em que solicitam seja formulado apelo ao
Governador, ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER,
para que se providencie a pavimentação asfáltica da estrada de
acesso do Município de Pintópolis às cidades de Urucuia e Arinos; e
Gil Pereira, em que solicita seja agendada visita desta Comissão ao
Ministro das Comunicações, para obter informações sobre a TV digital
a ser instalada no Brasil. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Gláucia Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 10/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em causa visa
a dar denominação a escola estadual localizada no Município de
Raposos.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art.
103, I, “b”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 10/2007 pretende denominar de Helena Vieira

Gonçalves a escola estadual localizada na Rua Herval Silva, nº 1.300,
no Município de Raposos.

Tal nome foi indicado pelo colegiado da Escola Estadual do Bairro
Matadouro, em reunião realizada em 3/10/2006, que homologou, por
unanimidade dos votos dos seus membros, a denominação para a
referida unidade de ensino.

Cidadã exemplar, a homenageada prestou relevantes serviços à
população de Raposos. Foi professora, Diretora e secretária em
diversos educandários do Município, participando de reflexões e
estudos sobre a educação. Dedicou-se, também, a obras filantrópicas
e movimentos religiosos junto à comunidade. Assim, angariou o
respeito e a admiração da população local.

Portando, ajuizamos oportuno e merecido que se lhe preste a
pretendida honraria.

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

nº 10/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Maria Lúcia, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 13/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar a denominação de Escola Estadual Célia Pereira
Mendes à escola estadual localizada no Município de Santana do
Manhuaçu.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 13/2007 visa a denominar a escola estadual que

funciona na Praça da Matriz nº 45, Centro, em Santana do Manhuaçu,
como Escola Estadual Célia Pereira Mendes. Sua proposta vem ao
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encontro de uma solicitação do colegiado desse estabelecimento de
ensino, o qual, de forma unânime, homologou o nome da antiga
professora e Diretora para denominá-lo.

Célia Pereira Mendes nasceu em Caputira, mas concluiu o Curso
Normal em Manhuaçu, onde se fixou com a família. Iniciou sua
carreira na própria escola, como professora substituta de uma das
classes do primário. Em 1956, ensinou na Escola Antônio Wellerson,
e, em 1960, se transferiu para a Escola Monsenhor Gonzalez,
dedicando-se, como voluntária, ao ensino para adultos. No ano de
1970, casada, é transferida para Santana do Manhuaçu, onde, em
1972, é designada para prestar serviços junto à Comissão Municipal
do Mobral.

Após concluir o Curso de Pedagogia na Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Caratinga, participa em Belo Horizonte do Curso
de Atualização de Diretores de Escolas de 1º Grau do Interior do
Estado. Depois da qualificação, torna-se Diretora da Escola Estadual
de Santana do Manhuaçu.

Foi uma Diretora de escola diferente, criativa; coordenava atividades
extracurriculares e participava de todos os eventos em que estavam
presentes os seus auxiliares, mesmo os mais humildes.

Desaparece em maio de 1994, deixando um exemplo a ser seguido.
A homenagem que se lhe pretende prestar é um pequeno tributo a
essa mestra e dirigente, que cumpriu sua missão com ética e
dedicação.

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

13/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de março de 2007.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 25/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública a Creche Amália Franco - CAF -,
com sede no Município de Betim.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 25/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Creche Amália Franco, fundada em 2000, tendo como principal
objetivo prestar assistência a crianças de 4 meses a 5 anos de idade e
adolescentes, residentes no Município de Betim.

Para atingir suas metas, proporciona-lhes educação, assistência
médica e alimentação para que tenham condição de participar de
atividades esportivas, culturais e de lazer.

Objetiva, inclusive, a preparação dos adolescentes para o mercado
de trabalho, ampliando seus conhecimentos e habilidades por meio de
programas educacionais e cursos profissionalizantes.

Dessa maneira, disponibiliza para os assistidos um ambiente
saudável, visando melhorar suas condições de vida e bem-estar.

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

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

nº 25/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 69/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o Projeto de Lei nº 69/2007,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.810/2006, visa
declarar de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento
Urbano de Lontra - Adul -, com sede no Município de Lontra.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 69/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação de Desenvolvimento Urbano de Lontra, fundada em 2003,
que tem por finalidade precípua a melhoria da qualidade de vida da
população desse Município.

Para alcançar suas metas, implementa ações nas áreas da saúde,
da educação, da cultura, do esporte e do lazer, combate a fome e a
pobreza, facilita a inserção de seus associados no mercado de
trabalho, desenvolve atividades de preservação do meio ambiente,
promove a habilitação de portadores de deficiência, executa serviços
de radiodifusão comunitária e celebra convênios com instituições
públicas e entidades privadas para subsidiar suas iniciativas.

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

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

nº 69/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Elisa Costa, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/3/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 15 e 16/2007
(encaminham os Projetos de Lei nºs 305 e 306/2007,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - Questão de
ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei Complementar nº 8/2007 - Projetos de Lei nºs 307 a
360/2007 - Requerimentos nºs 8 a 51/2007 - Requerimentos dos
Deputados Carlos Pimenta e outros, Dinis Pinheiro, Jayro Lessa (3),
Padre João, Sebastião Costa (4) e da Comissão de Participação
Popular (7) - Comunicações: Comunicação  do Deputado Durval
Ângelo - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Agostinho
Patrús Filho, Weliton Prado, Antônio Carlos Arantes e André Quintão -
2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da
Presidência - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Dinis Pinheiro, Jayro Lessa (3), Padre João, Sebastião
Costa (4) e da Comissão de Participação Popular (7); deferimento -
Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento; discurso da
Deputada Elisa Costa - Requerimento do Deputado Agostinho Patrús
Filho; deferimento; discurso do Deputado Délio Malheiros -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende -  André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio  Júlio -  Bráulio Braz - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
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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 Cesar -
Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -  Ronaldo Magalhães - Rosângela
Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -  Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Délio Malheiros, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

- O Deputado Agostinho Patrús Filho, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a
seguinte correspondência:

MENSAGEM N° 15/2007
Belo Horizonte, 9 de março de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício de competência que me reservam os incisos V e XIV

da Constituição do Estado, apraz-me encaminhar à atenção de Vossa
Excelência, para exame e consideração dessa egrégia Assembléia, o
apenso projeto de lei, que tem por objetivo a permuta - a se efetivar
entre o Estado e a Empresa São Gonçalo Ltda. - de imóveis situados
no Município de Contagem.

O ato de permuta - que se pretende legalmente formalizar ao
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amparo do art. 18, § 1°, inciso II, da Constituição  do Estado -
viabilizará a instalação do Centro de Suprimento e Manutenção do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em imóvel adequado, em
notória prevalência do interesse público. Havendo diferença de valor
em favor da Empresa contratante, a respectiva torna estará coberta
por recursos orçamentários do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais (saldo financeiro), disponibilizados pela fonte 53 dos exercícios
de 2004 e 2005.

São essas as razões que me levam a solicitar dessa augusta Casa a
aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 305/2007
Autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica

com a Empresa São Gonçalo Ltda.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permu tar imóvel

integrante do domínio patrimonial do Estado, localizado na Avenida
Tito Fulgêncio n° 142, Bairro Industrial, no Municí pio de Contagem,
constituído pelos lotes 30 e 31 da quadra 39, com área de 720,00m2,
e pelas benfeitorias nele existentes com área construída de 1.
352,00m2, conforme registro n° 23288, no Livro n° 2 , de Registro
Geral no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Contagem,
com divisas e confrontações de acordo com a planta respectiva, por
imóvel de propriedade da Empresa São Gonçalo Ltda., composto pelo
lote n° 1ª, da quadra n° 32, com área de 7.920,00m² , situado na Rua
Vinte e Seis, n° 12, Bairro Tropical, naquele Munic ípio, conforme
registro n° 76.814, Livro n° 2 de Registro Geral, n o Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Contagem.

§ 1° - O imóvel a ser recebido em permuta pelo Pode r Executivo
destina-se às futuras instalações do Centro de Suprimento e
Manutenção do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

§ 2° - Os valores dos imóveis objeto da permuta, co nforme laudo de
avaliação do Setor de Engenharia da Diretoria Central do Patrimônio
Imobiliário da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, são:

I - R$1.557.825,22 (hum milhão, quinhentos e cinqüenta e sete mil,
oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos) para o imóvel
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pertencente à Empresa São Gonçalo Ltda.; e
II - R$978.688,65 (novecentos e setenta e oito mil, seiscentos e

oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) para o imóvel
integrante do domínio patrimonial do Estado.

§ 3° - A diferença a favor da Empresa São Gonçalo L tda, de
R$579.136,57 (quinhentos e setenta e nove mil, cento e trinta e seis
reais e cinqüenta e sete centavos) será integralizada por meio de
saldo financeiro, registrado no orçamento do Corpo de Bombeiros
Militar de Minas Gerais, constante da fonte 53 dos exercícios de 2004
e 2005.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação”.
- 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 16/2007

Belo Horizonte, 9 de março 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 Geraldo Ottoni Porto, de Ensino
Fundamental, à Escola Estadual de Pasto do Governo, localizada no
Município de Teófilo Otôni.

O Projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória de
Geraldo Ottoni Porto, pelas diversas ações em benefício da
comunidade, 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 alterada a

denominação da Escola Estadual de Pasto do Governo, de Ensino
Fundamental, situada no Povoado de Pasto do Governo, no município
de Teófilo Otôni, para Escola Estadual Geraldo Ottoni Porto, de
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Ensino Fundamental.
Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pela

Comunidade Escolar da Escola Estadual de Pasto do Governo que,
em reunião realizada no dia 12/09/06 homologou, pela unanimidade
dos votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
Geraldo Ottoni Porto para denominação da referida unidade de
ensino.

Geraldo Ottoni Porto nasceu em Teófilo Otôni, filho do casal
Lourenço Ottoni Porto e Hilda Versiani Porto, casado com Irene Ottoni
Porto com quem constituiu numerosa família formada por 12 filhos.
Cursou o primário em Teófilo Otôni no Grupo Escolar Teófilo Otoni; o
ginasial no Colégio Salesiano Santa Rosa, em Niterói; e, o científico
no tradicional Ginásio Mineiro.

Dentre as inúmeras atividades e ações que exerceu na localidade de
Pasto do Governo, destacam-se: vereador, conselheiro da Associação
Rural de Teófilo Otôni, colaborador na construção do Parque de
Exposições, pioneiro e um dos fundadores da Empresa Laticínios
Teófilo Otoni Ltda. que transformou em CLTO - Cooperativa de
Laticínios de Teófilo Otôni, colaborador na fundação do Frigorífico
FRIMUSA, participação ativa na criação do Sindicato dos Produtores
Rurais de Teófilo Otôni e da extinta CERVAM - Cooperativa de
Eletrificação do Vale do Mucuri, responsável pela eletrificação das
primeiras fazendas da região, sócio benemérito da União Operária,
sócio remido do Círculo Operário, conselheiro do Hospital Santa
Rosália, doador do terreno para a construção da Escola Estadual Dr.
Lourenço Porto, recebeu comenda de patrono da Escola Estadual
Tristão da Cunha e também, recebeu a “Comenda Almir Ramos” -
Homenagem Póstuma do Sindicato dos Produtores Rurais de Teófilo
Otôni.

O homenageado nasceu no dia 04/12/1919 e faleceu no dia
17/02/1997.

Cumpre registrar que, no município de Teófilo Otôni 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, 12 de fevereiro de 2007.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 306/2007
Dá a denominação de Escola Estadual Geraldo Ottoni Porto à

Escola Estadual de Pasto do Governo, localizada no Município de
Teófilo Otôni.

Art. 1º - A Escola Estadual de Pasto do Governo, de Ensino
Fundamental, situada no Povoado de Pasto do Governo, no Município
de Teófilo Otôni, passa a denominar-se Escola Estadual Geraldo
Ottoni Porto, de Ensino Fundamental.

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, os termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado (2),
justificando sua ausência na abertura do Fórum das Águas para o
Desenvolvimento de Minas Gerais e indicando o Sr. José Carlos
Carvalho, Secretário de Meio Ambiente, para representá-lo no evento;
e indicando a Sra. Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de
Planejamento e Gestão, para compor a Mesa de abertura do ciclo de
debates “Mulher e Poder”.

Do Sr. Belarmino Lins de Albuquerque, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Amazonas, informando a composição da
Mesa dessa Casa Legislativa para o biênio 2007-2008.

Dos Srs. Moacir Nascimento de Carvalho, Presidente da 122ª
Subseção da OAB-MG; Ivan Pacheco de Castro, Juiz de Direito da
Comarca de Ouro Branco; e Júlio César Silveira de Castro, Juiz de
Direito da Justiça de Primeira Instância da Comarca de Rio Preto,
solicitando o empenho desta Casa com vistas a que seja solucionado
o impasse gerador da greve dos Defensores Públicos do Estado. (- À
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Comissão de Administração Pública.)
Do Sr. Valmir Morais de Sá, Prefeito de Patis, justificando sua

ausência no ciclo de debates “Novas Diretrezes do Saneamento
Básico”.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (4), informando a
liberação de recursos financeiros destinados à execução de
programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, pela ordem.
O Sr. Presidente - A Presidência abre uma exceção para V. Exa.,

uma vez que estamos, regimentalmente, no horário do “pinga-fogo”.
O Deputado Carlos Pimenta - O “pinga-fogo” inicia-se às 14h30min,

Sr. Presidente. De qualquer maneira, agradeço a gentileza de V. Exa.
Questão de Ordem

O Deputado Carlos Pimenta - Tenho dois comunicados importantes.
O primeiro diz respeito ao trabalho que os Deputados ligados à região
do Norte de Minas estão exercendo em prol da reconstrução da BR-
135. Quero comunicar a V. Exa e à Casa que protocolamos, como é
do conhecimento, uma representação no Ministério Público Federal,
solicitando aos Prefeitos dessa região o processo de desapropriação
de pequenas áreas para a construção das rotatórias. Parece que essa
representação está surtindo efeito, pois o DNIT já esteve com os
Prefeitos das cidades de Curvelo, Joaquim Felício e Corinto,
Municípios representados por V. Exa. Há indícios de que teremos
alguma vitória, de que seremos realmente recompensados pelo nosso
esforço. Vamos marcar uma audiência em Brasília e, para tanto,
tivemos contato com alguns Deputados Federais, de maneira muito
especial, com o Deputado Virgílio Guimarães para que ele nos leve à
direção-geral do DNIT. Cobraremos desse órgão as ações e
providências que estão sendo tomadas por ele em face do projeto que
a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Montes Claros
entregou graciosamente ao DNIT.

Anteontem, a Ministra Dilma Rousseff disse, numa coletiva na
Fiemg, em Belo Horizonte, que os pleitos que já tiverem projetos
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elaborados poderiam sair à frente. Isso nos trouxe ânimo, meu caro
Délio, porque a BR-135 tem, graças à Associação Comercial,
Industrial e de Serviços de Montes Claros, o seu projeto já elaborado,
e ele não custou absolutamente nada. Seria interessante que todos
fôssemos a Brasília para nos reunirmos com a bancada federal, a fim
de estabelecer uma discussão mais aprofundada com o DNIT.

O segundo comunicado é o de que vamos protocolar hoje, na
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, na qual o
Deputado Délio exerce o cargo de Presidente e eu o de Vice-
Presidente, requerimento em que solicitamos sejam discutidas as
questões fundiárias e agrárias que estão acontecendo no Norte de
Minas. Ali estamos vivendo num verdadeiro barril de pólvora. Seria
interessante que a Casa, meu caro Presidente Doutor Viana, também
se envolvesse nessas questões. Recentemente tivemos um atrito
sério em Janaúba.

Hoje temos vários grupos preparados para invadir terras produtivas;
aliás, algumas se encontram no Norte de Minas, e vemos que não há
nenhum envolvimento efetivo da Assembléia Legislativa na questão. O
Deputado Délio Malheiros indagava por que envolver a Comissão de
Defesa do Contribuinte. Porque foi exatamente esse contribuinte,
proprietário de terra, quem investiu no seu terreno e agora vive
momento de angústia. Queremos levar essa discussão a sério,
inclusive questionando a morosidade do Poder Judiciário em Minas
Gerais, especificamente da Vara Agrária, lenta na emissão de
certidões de ocupação das terras por parte dos seus proprietários.
Essa discussão é absolutamente pertinente. Vamos convidar o Incra,
o Secretário Manoel Costa, Presidente do meu partido, para fazermos
uma discussão, à luz da transparência, sobre o que realmente está
acontecendo na região.

Volto a insistir e peço a V. Exa., Doutor Viana, o envolvimento
absoluto desta Casa, que, até então, tem-se mantido em silêncio, tem
sido omissa nas questões agrárias que estão acontecendo em Minas
Gerais. Chegou o momento em que esse barril pode estourar,
principalmente na minha região. Gostaria de ver o inteiro
envolvimento, claro e objetivo, de todo o Poder Legislativo do nosso
Estado. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Esta Presidência, a título de esclarecimento ao
nobre colega Carlos Pimenta, diz que a 1ª Fase do Expediente consta
da leitura e da aprovação da ata e da leitura da correspondência. Em
seguida, entraremos na 2ª Fase do Grande Expediente.

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 8/2007
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 91/2006)

Altera a Lei Complementar nº 90, de 12 de janeiro de 2006, que
dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 1º do art. 3º da Lei Complementar nº 90, de 12 de

janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
§ 1º - Integram o Colar Metropolitano da RMVA os Municípios de

Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Braúnas, Bugre, Córrego Novo,
Dom Cavati, Dionísio, Entre-Folhas, Iapu, Ipaba, Jaguaraçu, Joanésia,
Marliéria, Mesquita, Naque, Periquito, Pingo d’Água, São José do
Goiabal, São João do Oriente, Sobrália, Vargem Alegre, São
Domingos do Prata e Sem-Peixe.”.

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

Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Zé Maia
Justificação: Os Municípios de São Domingos do Prata e Sem-Peixe

mantêm vínculos com as cidades que compõem a Região
Metropolitana do Vale do Aço, similares aos dos demais integrantes
do colar metropolitano, razão pela qual devem participar do
mencionado colar, integrando-se ao planejamento regional decorrente
do aperfeiçoamento da gestão metropolitana.

Por esse motivo, espero o apoio dos nobres pares para a aprovação
desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos
Municipais para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 307/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.761/2004)

Dispõe sobre o fornecimento de alimentação adaptada para crianças
portadoras de diabetes melito nas escolas da rede pública do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatório o uso, na merenda escolar, de alimentação

especial adaptada para crianças e adolescentes portadores de
diabetes melito em todas as escolas da rede pública do Estado.

Art. 2º - A alimentação especial será orientada por meio de
receituário médico e de nutricionistas, aos quais caberá a supervisão
do uso dos alimentos.

Art. 3º - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias
contados da data da sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: O diabetes melito é uma doença crônica causada pela

ausência total, parcial ou pela resposta diminuída ao hormônio
insulina, responsável pela retirada da glicose do sangue e pelo
armazenamento dessa substância no fígado e nos músculos.

A ausência da insulina promove a hiperglicemia, que acarreta
anormalidades no metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas.

Conforme a Organização Mundial da Saúde - OMS -, o diabetes é a
terceira causa de morte na população mundial.

A classificação do diabetes é baseada nas classes ou nos estágios
clínicos da resposta à ação de insulina, e o do tipo 1 ocorre
geralmente em pessoas com menos de 30 anos, sobretudo em
crianças e adolescentes.

A estimativa é de que 1 em 2500 crianças com idade inferior a 5
anos, e 1 em 300 pessoas abaixo de 18 anos são portadoras dessa
doença.

O não-tratamento do diabetes pode acarretar algumas
complicações, como a neuropatia diabética, lesões das extremidades,
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retinopania, nefropatia, infarto do miocárdio e acidente vascular.
As crianças e os adolescentes acometidos pelo diabetes necessitam

de muita paciência, dedicação e, sobretudo, alimentação adequada
para superar as dificuldades que surgem no dia-a-dia. Só assim
poderão fazer tudo o que uma criança não diabética pode fazer, como
brincar, divertir-se, praticar esportes.

Em recentes pesquisas realizadas, constatou-se que os gastos com
internação de pacientes com diabetes no Estado chegaram a mais de
R$4.000.000,00. Uma alimentação adequada evita que a doença se
agrave, o que poupa nossas crianças e faz com que o Estado gaste
menos recursos com o tratamento.

Diante do exposto, conto com a sensibilidade dos nobres colegas
para a aprovação deste importante projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 58/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 308/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.059/2003)

Proíbe o licenciamento de veículo que possui defeito de fabricação
oficialmente reconhecido ou detectado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os veículos registrados no Estado que possuam defeito de

fabricação oficialmente reconhecido pelo fabricante ou oficialmente
detectado por órgão técnico somente serão licenciados se o
proprietário demonstrar que o defeito foi corrigido, na forma do
regulamento desta lei.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se
apenas a defeitos que direta ou indiretamente ofereçam risco à vida.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Não raras são as vezes em que a indústria

automobilística convoca seus consumidores para proceder a reparos
de defeitos de fábrica em veículos, é o chamado “recall”. Tais defeitos,
às vezes, são graves e oferecem risco à vida do motorista e dos
demais usuários da via, como, por exemplo, o caso da caminhonete
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Explorer da Ford, que, segundo divulgado pela imprensa, apresentava
defeito de fábrica que a tornava instável nas curvas. Em situações
como esta, a decisão de reparar o defeito não pode ficar ao livre
arbítrio do proprietário, pelo contrário, passa a existir o interesse
público em que tais veículos sejam reparados e deixem de oferecer
risco às pessoas. Para proteger tal interesse, proponho por meio
deste projeto que o veículo somente seja licenciado se tiver sido
submetido a reparo, e já não ofereça risco à vida.

- 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 309/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.822/2004)

Disciplina o “marketing”direto ativo e cria lista pública de
consumidores para o fim que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada lista pública para registro dos consumidores que

não desejam receber ofertas comerciais por meio de “marketing”
direto ativo (Lista Antimarketing).

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por
“marketing” direto ativo a estratégia de vendas que consiste em
estabelecer uma interação entre fornecedor e consumidor,
independentemente da vontade deste, com o objetivo de oferecer
produtos.

Art. 2º - O Poder Executivo poderá celebrar termo de parceria com
OSCIP para a manutenção da lista de que trata esta lei.

Art. 3º - A todo consumidor residente no Estado é assegurado o
direito de requerer inclusão na lista.

Art. 4º - É vedado ao fornecedor apresentar ofertas comerciais por
meio de “marketing” direto ativo ao consumidor cadastrado na lista,
salvo com autorização prévia e expressa deste.

Art. 5º - A inclusão de consumidor na lista e a consulta à lista por
fornecedor será sujeita a pagamento de preço, na forma do
regulamento desta lei.

Art. 6º - É vedado ao fornecedor apresentar ofertas comerciais por
meio de “marketing” direto ativo a qualquer consumidor nos seguintes
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dias e horários:
I - nos domingos e feriados, em qualquer horário;
II - em qualquer dia, das 21 às 24 horas e de 0 hora às 8 horas.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao

fornecedor que detenha autorização do consumidor específica para os
horários indicados neste artigo.

Art. 7º - O descumprimento desta lei sujeita o fornecedor às
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor.

Art. 8º - No caso de acordo entre o fornecedor e o consumidor
lesado, extingue-se a penalidade administrativa, na forma do
regulamento desta lei.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Célio Moreira
Justificação: “Uma empresa pode utilizar várias ferramentas para

coletar nomes dos clientes potenciais: anúncios, mala direta,
telemarketing e participação em feiras e outros eventos. Em última
instância, pode comprar uma lista de nomes de empresas de mailing
ou outras que possuam uma lista de interesse”. (Philip Kotler, in
“Marketing para o Século XXI”.)

O “marketing” é uma realidade no mundo dos negócios. A palavra
“marketing”, segundo definição do Dicionário Aurélio, é “conjunto de
estudos e medidas que provêem o lançamento e a sustentação de um
produto ou serviço no mercado consumidor, garantindo o bom êxito
comercial da iniciativa”. O “marketing” direto é aquele que possibilita a
venda do produto diretamente ao consumidor, sem a necessidade de
o produto ficar exposto num estabelecimento comercial. A subdivisão
do “marketing” direto em ativo e passivo é conceito novo ainda não
presente nos dicionários. Na opinião de Fernando Chaves, Gerente de
Marketing da Hebron S.A., o “marketing” passivo é aquele que foca a
produção, e “marketing” ativo é o que foca o consumidor. Em suas
palavras: “marketing ativo caracteriza-se pela orientação da empresa
através do marketing, sendo a satisfação das necessidades dos
consumidores o objetivo prioritário das organizações”.

Para atender aos objetivos desta lei, estamos utilizando a palavra
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“marketing ativo” num sentido limitado, restrito ao escopo das vendas.
Assim, as vendas por “marketing” passivo são aquelas em que o
consumidor exerce o papel ativo, ou seja, o consumidor é que
apresenta ao fornecedor a proposta de compra do produto. Já as
vendas por “marketing” ativo, pelo contrário, são aquelas em que o
fornecedor toma a iniciativa, interpelando o consumidor e fazendo-lhe
a proposta de venda do produto. Por exemplo, são vendas por
“marketing” passivo a venda no balcão, a venda por meio de
catálogos, a venda por mala direta, etc. Vendas por “marketing” ativo
são as vendas diretas em domicílio e as vendas por “telemarketing”,
entre outras.

O âmbito de aplicação deste projeto restringe-se às vendas por
“marketing” ativo, pois são estas que escapam ao domínio do
consumidor. A idéia central é que o fornecedor não pode ter o direito
absoluto de interpelar o consumidor em qualquer dia e em qualquer
hora para oferecer-lhe produtos. O consumidor, por sua vez, não pode
ser incomodado - às vezes no aconchego do seu lar - para responder
a ofertas de produtos. Existe um conflito social que precisa ser
resolvido. Como este conflito envolve todo o conjunto de
consumidores e todo o conjunto de fornecedores, há a necessidade
de uma lei.

Este conflito tende a se tornar maior com o crescimento da
economia. De fato, em países muito desenvolvidos, como os EUA, o
“marketing” ativo atingiu as raias do insuportável, de tal forma que,
hoje, existem listas de consumidores (No-Call List) em vários Estados,
além de uma lista nacional, criada em 2003. No Brasil, já existe
preocupação das próprias empresas do setor de “telemarketing” em
disciplinar o “marketing” ativo, para evitar que esta forma de venda
acabe sendo rejeitada pelo consumidor. Noticiamos, a propósito, a
existência do Código de Ética para Telemarketing, da Associação
Brasileira de Telemarketing, e do Código de Ética da Associação
Brasileira de Marketing Direto - ABEMD -, os quais serviram de
subsídio para a elaboração deste projeto.

Passemos ao projeto.
O primeiro passo é criar uma lista na qual todo consumidor possa se

cadastrar. O fornecedor, então, caso pretenda difundir seu produto em
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Minas Gerais por meio de “marketing” direto ativo, terá que excluir de
seu cadastro os consumidores que estiverem registrados na lista.
Caso o fornecedor infrinja a lei, sofrerá as sanções do Código de
Defesa do Consumidor, cuja multa tem o valor mínimo de 200 UFIRs.
A multa, entretanto, pode deixar de ser aplicada se houver acordo
entre o consumidor e o fornecedor. Isto porque, se o fornecedor
encontrou alguma forma de compensar o consumidor pelo incômodo
causado, não há mais razão para a aplicação da sanção. A decisão,
entretanto, será sempre do consumidor, que pode recusar acordo e
exigir a aplicação da multa1.

No art. 6º do projeto, estabelecemos períodos em que é vedado o
uso do “marketing” direto ativo. Este período foi estabelecido com
base no Código de Ética da ABEMD, que assim estabelece:

“4.3. Nas ações de telemarketing ativo, aquelas em que o agente de
marketing direto realiza a chamada telefônica, o contato somente
poderá ser feito de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 21:30 horas, e
aos sábados, das 9:00 às 18:00 horas. Aos domingos e feriados não
poderá ser realizada nenhuma forma de telemarketing ativo”.

Um ponto importantíssimo do projeto é a possibilidade de a lista ser
implementada sem nenhum ônus para o Estado. Para tanto, basta ao
Estado celebrar termo de parceria com OSCIP (art. 2º) e permitir que
esta seja remunerada pelos consumidores e fornecedores, mediante
pagamento de preço pela inclusão e pela consulta (art. 5º).

Uma vantagem deste projeto em relação às leis já existentes nos
EUA é que a lista aqui criada é genérica em relação ao meio de
comunicação, de forma que o consumidor pode registrar números de
telefone fixo, números de celulares e, até mesmo, endereços onde
não quer ser incomodado por ofertas comerciais. Nos EUA, há listas
específicas para telefones fixos, para celulares e para endereços.
Exige-se, assim, que o consumidor e o fornecedor tenham que
acessar mais de uma lista, o que é completamente desnecessário.

Regras específicas sobre o funcionamento da lista serão
estabelecidas pelo regulamento.

Com estas considerações, submeto este projeto à análise desta
douta Casa Legislativa.

- A multa, como toda sanção administrativa, não reverte em favor do
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consumidor. Nos termos do art. 57 do CDC, o valor arrecadado com a
multa será destinado ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor.

- 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 310/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 80/2003)

Proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica nas dependências
de estádios de futebol das administrações públicas direta e indireta do
Estado e disciplina o transporte de passageiros 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 de 20 (vinte) minutos antes do início
dos jogos até 20 (vinte) minutos após o término dos jogos.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no artigo anterior sujeita o
infrator às seguintes penalidades:

I - se consumidor, sua retirada das dependências do estádio;
II - se fornecedor, a rescisão do contrato por ele firmado com o

órgão ou a entidade da administração pública.
Art. 3º - Ficam os órgãos responsáveis pelas administrações

públicas direta e indireta dos estádios obrigados a fornecer transporte
para os torcedores do centro da cidade até o estádio de futebol.

§ 1º - Fica autorizado o Estado a terceirizar esses serviços de
transportes.

§ 2º - Os veículos usados para esse transporte deverão ser
adaptados, retirando-se todos os objetos cortantes, bancos e vidros.

§ 3º - Não será permitida a contratação de veículos que sirvam ao
transporte coletivo municipal.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
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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,
pela necessidade de apresentação deste projeto de lei, que tem tido
grande apoio. Outro problema grave causado por essas gangues é a
depredação dos ônibus que servem à população, principalmente a
mais carente, que, no dia seguinte após um jogo de futebol, é
obrigada a ir para o serviço em veículos totalmente depredados,
muitas vezes na chuva ou no vento frio. 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, e aos interesses
também da população, que precisa de um transporte coletivo seguro e
com um mínimo de conforto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Alencar da Silveira Jr.. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
89/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 311/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.157/2005)

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 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 - Fica acrescentado ao art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de

dezembro de 2003, o § 3º, com a seguinte redação:
“Art. 11 - .........................................
§ 3º - A data de cobrança do Imposto sobre Propriedade de Veículos

Automotores - IPVA - dar-se-á no mês de fevereiro de cada ano.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
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Justificação: O objetivo principal do presente projeto é possibilitar a
diminuição das despesas no orçamento doméstico durante o mês de
janeiro. Os gastos familiares no referido mês são vultosos,
englobando matrículas em escolas, materiais escolares e numerosos
tributos.

O Estado não ficará prejudicado com a mudança da cobrança do
IPVA para o mês de fevereiro; ao contrário: será beneficiado, porque
irá aumentar a adimplência, pois aqueles que parcelam o valor em
outros meses, poderão pagá-lo até mesmo à vista no mês de
fevereiro.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Alencar da Silveira Jr.. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
36/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 312/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.486/2004)

Declara de utilidade pública o Movimento de Cursilhos de
Cristandade da Diocese de Divinópolis -MCC -, com sede no
Município de Divinópolis.

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

Cursilhos de Cristandade da Diocese de Divinópolis - MCC -, com
sede no Município de Divinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: O Movimento de Cursilhos de Cristandade da Diocese

de Divinópolis - MCC -, com sede no Município de Divinópolis, é uma
entidade civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade preparar
lideranças cristãs para atuação nos ambientes e nas estruturas de
acordo com a pastoral orgânica dessa Igreja particular; fermentar com
o Evangelho os ambientes e as estruturas pelo testemunho e pela
ação pessoal e organizada em núcleos por seus membros; formar
dirigentes para expansão do Movimento em níveis diocesano e
paroquiais, incentivando e acompanhando o subgrupo executivo
diocesano, os núcleos ambientais e outros grupos do Movimento de
Cursilho de Cistandade.
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O Movimento está em pleno funcionamento há mais de dois anos, e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública
estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

- 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 313/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.102/2005)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores dos Campos, com sede no Município de Carmo da Mata.

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

Comunitária dos Moradores dos Campos, com sede no Município de
Carmo da Mata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores dos Campos,

com sede no Município de Carmo da Mata, é uma entidade civil sem
fins lucrativos. Tem como finalidade defender os moradores, seus
interesses e objetivos de desenvolvimento; criar condições de atender
e eliminar a fome e a pobreza das crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência; construir e manter creche e salão
comunitário; promover a integração de comunidades e de outras
entidades, estimulando o lazer, a cultura e o convívio social; prestar
serviços de utilidade pública e de auxílio à comunidade em situação
de emergência ou calamidade, como também às atividades
educativas, artísticas, esportivas, ambientais, culturais e informativas;
respeitar os valores éticos e morais da pessoa e da família;
desenvolver atividades que visem a eliminar o analfabetismo;
elaborar, desenvolver e coordenar projetos de agricultura familiar e
outros com pequenos produtores ou assalariados; e elaborar,
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desenvolver e coordenar projetos de educação ambiental com
pequenos produtores ou assalariados.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública
estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 314/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.107/2005)

Declara de utilidade pública a Associação de Doentes Renais e
Transplantados  de  Divinópolis e Região Centro-Oeste -
ADORTRANS -, com sede no Município de Divinópolis.

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

Renais e Transplantados de Divinópolis e Região Centro-Oeste -
ADORTRANS -, com sede no Município de Divinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação de Doentes Renais e Transplantados de

Divinópolis, e Região Centro-Oeste - ADORTRANS -, com sede no
Município de Divinópolis, é uma instituição civil de direito privado e de
caráter beneficente, não tendo fins lucrativos. Sua finalidade é
promover a cooperação de todos para a promoção do bem comum;
pleitear, junto ao poder público, soluções de interesse aos doentes
renais crônicos e transplantados; articular-se com o comércio, a
indústria, entidades, instituições e com o povo em geral, para
campanhas de promoção de saúde; trabalhar para que haja melhor
adaptação dos pacientes no serviço de hemodiálise ou outros
tratamentos ambulatoriais e melhores condições de vida para eles e
promover, através de debates, reuniões e outros meios, o
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conhecimento das necessidades dos doentes renais e transplantados,
visando principalmente, a melhores condições e adaptação ao
tratamento, levando essas reivindicações às autoridades de saúde do
município, do Estado, da União e da Diretoria de Hospitais.

A entidade está em pleno funcionamento há mais de dois anos, e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas
pelo exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública
estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 315/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.389/2005)

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da
Região do Vale do Itapecerica - CISVI -, com sede no Município de
Divinópolis.

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

Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Itapecerica - CISVI -,
com sede no Município de Divinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do

Vale do Itapecerica - CISVI -, com sede no Município de Divinópolis, é
uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade promover
o planejamento, a coordenação de esforços e a execução de serviços
e ações de saúde, de acordo com as diretrizes do Sistema Único de
Saúde.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa a declaração de sua utilidade pública
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estadual.
Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação

desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 316/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.424/2005)

Declara de Utilidade Pública a Associação de Educadores e
Profissionais Especializados - CRIAÇÃO -, com sede no Município de
Divinópolis.

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

Educadores e Profissionais Especializados - CRIAÇÃO -, com sede no
Município de Divinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação de Educadores e Profissionais

Especializados - CRIAÇÃO -, com sede no Município de Divinópolis, é
uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade precípua
reunir recursos materiais e humanos e assistenciais através da união
de esforços, para qualificação profissional, elaboração e execução de
programas de treinamento e assistência psicossocial para os
associados e para a comunidade local e da região. Ademais, está em
pleno funcionamento há mais de um ano e sua diretoria é composta
por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas
funções.

Visto que desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua
declaração de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
dessa proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 317/2007
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(Ex-Projeto de Lei nº 2.551/2005)
Declara de utilidade pública a Associação Divinopolitana de Jiu-

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

Divinopolitana de Jiu-Jitsu, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Associação Divinopolitana de Jiu-Jitsu, com sede no

Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem
como finalidade precípua desenvolver a educação física em todas as
suas modalidades e promover reuniões de caráter esportivo-cívicos-
social e educativas em geral.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública
estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 318/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.770/2005)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Pimenta
o imóvel que especifica.

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

Municipio de Pimenta o imóvel constituído por uma área de terreno
urbano, sem construções, sito à Avenida Aristides Garcia Leão, s/nº,
Bairro JK, com área total de 6.000m2 (seis mil metros quadrados),
sendo 120 m (cento e vinte metros) de frente e fundos por 50m
(cinquenta metros) de laterais lineares, lotes 1 a 20, da quadra 16,
confrontando pela frente com a Avenida Aristides Garcia Leão, pelo
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fundo, com a Rua João Rodrigues Sobrinho, pela lateral esquerda,
com a Rua Francisco Inácio da Costa e pela lateral direita, com a Rua
Antônio Alves Garcia, registrado em 26 de agosto de 1986, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Formiga, matrícula nº
19.257, fls. 1 - Livro nº 2 do Registro Geral.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
edificação de uma creche e à construção de um barracão de apoio ao
agricultor do Município de Pimenta.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a

reversão de um imóvel de propriedade do Estado ao Município de
Pimenta, destinado à edificação de uma creche e à construção de um
barracão de apoio ao agricultor do Município de Pimenta.

O Município de Pimenta precisa urgentemente da construção de
uma creche no Bairro JK, pois trata-se de um bairro habitado em sua
grande maioria por pessoas que trabalham no campo, sendo certo
que, com a construção dessa creche, evitará a presença das crianças
junto às frentes de trabalho.

Com o intuito de criar novos empregos e facilitar a vida do homem
do campo e considerando que 50% da economia do Município se
baseiam na produção de hortaliças, é que se faz necessário a
construção de um barracão de apoio ao agricultor. Contamos com a
sensibilidade dos nobres pares para a aprovação da proposta
apresentada.

- 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 319/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.163/2006)

Declara de utilidade pública o Grupo Educação Ética e Cidadania -
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Geec -, com sede no Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Grupo Educação Ética

e Cidadania - Geec -, com sede no Município de Divinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: O Grupo Educação Ética e Cidadania - Geec -, com

sede no Município de Divinópolis, é uma entidade civil sem fins
lucrativos e tem como finalidade precípua promover a educação, a
ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia, a
alteridade e outros valores universais; a cultura humanista e
espiritualista, no seu sentido científico, filosófico e ético, de forma anti-
sectária, fraterna e solidária, demonstrando sua inter-relação e
interdependência com a cultura geral.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justo declará-la de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
dessa proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 320/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.309/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ritápolis o imóvel
que especifica.

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

Ritápolis o imóvel situado na Rua João XXIII, esquina com a Rua Pio
XII, com área total de 411,25m² (quatrocentos e onze metros e vinte e
cinco decímetros quadrados), confrontando, pela frente, numa
extensão de 21m (vinte e um metros), com a Rua João XXIII; pelo
lado direito, numa extensão de 21m (vinte e um metros), com a Rua
Pio XII; pelo lado esquerdo, numa extensão de 14m (catorze metros),
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com Geraldo Amado de Sousa; e pelos fundos, numa extensão de
26m (vinte e seis metros), com herdeiros de Francisco de Almeida e
Alzira Neves, havido pelo Estado através do Registro (transcrição) nº
9.708, feito em 13 de outubro de 1982, a fls. 30 do Livro 2-BC do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São João del-Rei.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo faz parte do
patrimônio do Estado e será destinado ao Município de Ritápolis para
construção de posto de saúde.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação

de um imóvel de propriedade do Estado ao Município de Ritápolis,
para construção de posto de saúde, visando a dar à comunidade
melhor condição de vida, já que essa unidade tratará com mais
agilidade das questões de saúde.

Assim, atento ao grande alcance social da medida, que trará
grandes benefícios para a população de Ritápolis, apresentamos este
projeto de lei, contando com o apoio dos nobres pares desta Casa
para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI N° 321/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.462/2006)

Dá a denominação de Dr. Ary Alves de Carvalho ao Ginásio
Poliesportivo da Escola Estadual Antônio Carlos de Carvalho de
Ensino Fundamental e Médio, localizada no Município de Bom
Sucesso.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Dr. Ary Alves de Carvalho  o Ginásio

Poliesportivo da Escola Estadual Antônio Carlos de Carvalho de
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Ensino Fundamental e Médio, localizada no Município de Bom
Sucesso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: O referido projeto de lei é de suma importância, pois se

trata de uma reivindicação da comunidade de Bom Sucesso, que
indica o nome do Dr. Ary Alves de Carvalho para designar o Ginásio
Poliesportivo da Escola Estadual Antônio Carlos de Carvalho de
Ensino Fundamental e Médio, localizada no Município de Bom
Sucesso.

Pensar no Município de Bom Sucesso sem associar a ele o nome do
Dr. Ary Alves de Carvalho é uma tarefa impossível. Dr. Ary iniciou
seus estudos no Grupo Escolar Protásio Guimarães, hoje denominado
Escola Estadual, onde concluiu o seu curso primário. O curso
secundário foi feito no Ginásio Santo Antônio, na histórica São João
del-Rei, onde se notabilizou como um dos melhores alunos de sua
turma e de todo o Ginásio. Em 1943, formava-se médico pela
Universidade Federal de Minas Gerais.

Recém-formado, estava predestinado à fama na medicina. Seus
orientadores nos seus primeiros passos na profissão foram os
Professores Baeta Viana e Borges da Costa, renomados profissionais
na área médica daquele tempo. Com o primeiro, ele e outros colegas
adquiriram conhecimentos na área de pesquisas e, dado o alto grau
de indagações promovidas durante os cursos, receram a alcunha de
cientistas.

Com toda sua bagagem de conhecimentos profissionais, estava
brilhantemente preparado para exercer a medicina nos quatro cantos
do País e até mesmo no exterior. Entretanto, o amor à sua Bom
Sucesso e ao seu povo falaram mais alto. Mesmo as dificuldades que
iria encontrar pela falta de uma estrutura material e também humana
da Santa Casa, nas suas condições simples e modestas, não o
fizeram desanimar. Acreditou na sua luta e na sua vontade de vencer.
A Santa Casa precisava crescer, ampliar-se e aparelhar-se. Em
momento algum fraquejou, porque o seu objetivo precisava ser
alcançado. Seu povo não podia viver na dependência dos recursos
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médicos de outras cidades, tampouco de outras estruturas
hospitalares. Desprovido de um horário convencional para o trabalho,
atendia a todos. Viagens a fazendas e até mesmo a Municípios
vizinhos eram constantes. Onde estava o doente, chegava o médico.
Os meios de transportes ou a falta de estradas não eram obstáculos
para levar o alento e a cura para seus pacientes.

Como fruto de sua dedicação, Bom Sucesso conta hoje com uma
Santa Casa que é modelo nas suas dependências, na sua estrutura,
na sua aparelhagem e no seu corpo clínico, e onde sob sua batuta
foram realizadas as mais variadas cirurgias, salvando vidas, levando a
esperança e a alegria para muitos, vendo nascer as crianças por suas
mãos firmes e divinas.

Hoje, já falecido, seu nome será referência de pessoa exemplar,
conhecida e muito querida pelos habitantes de Bom Sucesso.

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

PROJETO DE LEI Nº 322/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.213/2003)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ituiutaba o imóvel
que especifica.

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

Ituiutaba terreno urbano edificado com área de 11,043,30m² (onze mil
e quarenta e três vírgula trinta metros quadrados), situado na quadra
28 do setor sul, nesse município, e registrado sob o nº 18.993, a fls.
108 do livro 1-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ituiutaba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se ao
funcionamento do Centro Social Urbano - CSU - e de unidade
municipal pré-escolar.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que motivou a doação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Zé Maia
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Justificação: O imóvel que se pretende doar ao Município de
Ituiutaba, com área de 11.043,30m², foi doado ao Estado em 1977,
que ali construiu prédio destinado a abrigar o Centro Social Urbano de
Ituiutaba - CSU.

Inaugurado em 1989, esse Centro oferece à população carente dos
bairros próximos, especialmente crianças, adolescentes e adultos,
diversos cursos, tais como: tricô, crochê, bordado, corte, costura e
pintura; assistência odontológica e outras atividades com o objetivo de
propiciar-lhes o desenvolvimento nos aspectos social, profissional,
educacional e cultural.

Paralelamente ao CSU, funciona unidade municipal pré-escolar, que
atende a cerca de 250 alunos de 5 e 6 anos de idade, em 10 salas de
aula.

Para que essas unidades municipais pudessem funcionar em próprio
estadual, fez-se necessário que o município e o Estado celebrassem
contrato de cessão de direitos reais.

Para que possam ser aplicados nelas os recursos próprios do
Município de Ituiutaba, necessários ao seu bom funcionamento, é
mister que o domínio do imóvel lhe seja transferido.

Por oportuno, ressaltamos que a solução apresentada pelo projeto
de lei compreende a alienação do imóvel mediante doação onerosa,
vale dizer, impõe-se ao donatário a obrigação de dar-lhe destinação
condizente com o interesse público.

Pelo relatado, estamos confiantes de que os nobres colegas
parlamentares hão de prestar incondicional apoio à aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 323/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.130/2005)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista os
imóveis que especifica.

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

Conquista os seguintes imóveis:
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I - terreno urbano com área de 800m² (oitocentos metros
quadrados), situado na R. José Mendonça, nesse município, e
registrado sob o nº 2.953, a fls. 250 do livro 3-E, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Conquista.

II - terreno urbano com área de 900m² (novecentos metros
quadrados), situado na R. José Mendonça, nesse município, e
registrado sob o nº 411, a fls. 234 do livro 2-A, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Conquista.

§ 1º - O imóvel a que se refere o inciso I destina-se à instalação da
Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.

§ 2º - O imóvel a que se refere o inciso II destina-se à construção do
Velório Municipal.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura das
escrituras públicas de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Zé Maia
Justificação: A apresentação do projeto de lei resulta do manifesto

desejo do Prefeito de Conquista de reincorporar ao patrimônio
municipal dois imóveis para utilizá-los de acordo com a necessidade
atual da comunidade que representa.

O terreno descrito no inciso I, cujas dependências encontram-se
anexas à Cadeia Pública, foi doado ao Estado em 1978, para que ali
fosse construído alojamento para policiais militares. Agora, pretende-
se edificar no local um prédio, onde passaria a funcionar a Secretaria
Municipal de Viação e Obras Públicas.

Quanto ao terreno especificado no inciso II, foi doado ao Estado em
1949, para a construção das novas instalações da Cadeia Pública, e,
visto estar localizado nas proximidades do Cemitério Municipal,
intenta-se utilizá-lo para abrigar o Velório.

Cumpre ressaltar que nos instrumentos públicos de doação dos
referidos bens imóveis inexiste cláusula de destinação, pelo que a
modalidade de transferência de seu domínio deve ser a de simples
doação, e não, a de reversão, como poderia parecer à primeira vista.
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Com efeito, não tendo o agente donatário descumprido nenhuma
cláusula contratual, a alienação dos terrenos não dispensa a
manifestação de sua vontade, diferentemente do que ocorreria na
hipótese de reversão.

Ante essas considerações, contamos com o apoio dos colegas
parlamentares para que a proposição seja aprovada.

- 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 324/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.221/2005)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições bancárias
instalarem bebedouros e sanitários nos locais de atendimento ao
público.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as instituições bancárias obrigadas a instalar, em

suas agências e postos de atendimento ao público, bebedouros e
sanitários masculino e feminino, com o respectivo lavatório, para
utilização gratuita dos usuários em geral.

Parágrafo único - Os bebedouros e sanitários devem ser instalados
de maneira que atendam também às necessidades dos deficientes
físicos.

Art. 2º - Para o cumprimento do disposto nesta lei, sujeitam-se as
instituições bancárias aos seguintes prazos:

§ 1º - A instalação dos bebedouros deverá ser efetivada no prazo
máximo de noventa dias a partir desta lei, sob pena de multa diária de
50 UFEMGs (cinqüenta Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais)
por agência bancária ou posto de atendimento em que não houver
sido instalado o equipamento, até o efetivo cumprimento da obrigação.

§ 2º - A implantação dos sanitários deverá ser concluída no prazo
máximo de cento e oitenta dias a partir desta lei, sob pena de multa
diária de 100 UFEMGs por agência bancária ou posto de atendimento
em que não houver sido instalado o benefício, até que este seja
implantado.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
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Zé Maia
Justificação: Em que pese aos expressivos investimentos em

tecnologia promovidos pelos Bancos nos últimos anos, não se pode
negar que o atendimento direto e pessoal ao cliente-usuário continua
sendo - e sempre será - o principal modo de relacionamento entre
ambos.

Prova disso são as estatísticas que comprovam que mesmo diante
do verdadeiro “mundo virtual”, cada vez aumentam mais as filas para
atendimento nas agências e nos postos de atendimento bancário no
País, notadamente no Estado de Minas Gerais.

Ocorre que as agências bancárias não dispõem de infra-estrutura
para que os usuários nelas permaneçam pelo tempo necessário para
o efetivo atendimento. Um dos itens que causam maior desconforto a
estes é, sem dúvida, a inexistência de sanitários, absolutamente
necessários ao atendimento das necessidades fisiológicas mais
básicas do ser humano. Já os bebedouros possibilitarão às pessoas
ter acesso a esse líquido vital que é a água, devidamente tratada,
principalmente pelo fato de o Brasil ser um país com clima
predominantemente tropical, o que prioriza o consumo da água por
parte de seus habitantes.

Outrossim, estudos comprovaram que as cédulas de dinheiro
contêm uma quantidade impressionante de bactérias, sendo mais
freqüente encontrar as do gênero Staphylococcus, que, se alcançarem
a corrente sanguínea, são capazes de causar septicemia, infecção
que pode levar à morte.

Assim, tendo em vista a importância do que se propõe, espera este
Deputado contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação
desta proposição.

- 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 325/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.282/2005)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Conquista o imóvel constituído de terreno urbano edificado, com área
de 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), situado naquele
município e registrado sob nº 4.674, a fls. 66 do Livro 3-G, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Conquista.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento de unidade escolar da rede municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que justificou a doação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Zé Maia
Justificação: O terreno de que trata a proposição foi doado ao

Estado em 1962, por particulares, para a construção de um prédio
escolar, o que de fato ocorreu.

Com o advento da municipalização do ensino público, passou a
abrigar a Escola Municipal São Domingos, onde cerca de 100 crianças
de três a cinco anos exercem atividades pedagógico-recreativas,
recebem merenda, atendimentos odontológico e psicológico.

Para que a administração municipal possa reformar e ampliar o
prédio, é mister que ele seja transferido ao patrimônio de Conquista e,
para tanto, é necessária a autorização legislativa por intermédio de lei
ordinária.

Considerando o interesse social de que se reveste a proposição,
estamos certos de que os nobres colegas parlamentares prestarão o
imprescíndivel apoio 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 326/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.391/2005)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Vitória o
imóvel que especifica.

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

Santa Vitória o imóvel constituído de terreno urbano, com àrea de
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1.385 m² (mil trezentos e oitenta e cinco metros quadrados), situado
nesse Município e registrado sob nº 22.433, a fls. 115 do livro 3-AG,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ituiutaba.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se a
construção de um centro de apoio e geração de empregos.

Art. 2º - O imóvel de que se trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, decorrido o prazo de três anos contados da data de
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Zé Maia
Justificação: O imóvel de que trata o projeto de lei foi doado ao

Estado em 1955, pelo Município de Santa Vitória, mediante escritura
pública, com o fim expresso de ali se construir um grupo escolar.

Atualmente o referido imóvel encontra-se abandonado. Em razão
disso, o Prefeito de Santa Vitória pleiteia seja o bem transferido ao
domínio municipal, para que se possa ali instalar um centro de apoio e
geração de emprego.

Dado o significado social da proposição, estamos certos de que os
nobres colegas parlamentares darão o imprescindível apoio à sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 327/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.597/2005)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Domingos
do Prata os imóveis que especifica.

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

São Domingos do Prata as seguintes áreas de terrenos urbanos
edificados, a serem desmembradas de uma área total de 6.590,79m²
(seis mil quinhentos e noventa vírgula setenta e nove metros
quadrados), cujas escrituras públicas de doação estão registradas sob
o nº 562, a fls. 132 do Livro 3-A; sob o nº 17.299, a fls. 253 do Livro 3-
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I; e sob o nº 21.324, a fls. 208 do Livro 3-K, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de São Domingos do Prata:

I - área de 788,37m² (setecentos e oitenta e oito vírgula trinta e sete
metros quadrados), confrontando com a testada predial da Rua
Getúlio Vargas, do vértice 1 ao vértice 2, numa extensão de 35,31m;
do vértice 2 ao vértice 3 com área da Prefeitura Municipal, numa
extensão de 19,44m; do vértice 3 ao vértice 4 com área da Secretaria
Municipal de Saúde, numa extensão de 35,22m; e do vértice 4 ao
vértice 1 com Travessa, numa extensão de 25,75m;

II - área de 769,16m² (setecentos e sessenta e nove vírgula
dezesseis metros quadrados), confrontando com a testada predial da
Rua Cristiano Morais, do vértice 1 ao vértice 2, numa extensão de
38,90m; do vértice 2 ao vértice 3 com área da Escola Estadual
Coronel Francisco Rolla, numa extensão de 33,43m; do vértice 3 ao
vértice 4 com área do Fórum Desembargador José de Assis Santiago,
numa extensão de 30,29m; e do vértice 4 ao vértice 1 com Travessa,
numa extensão de 15,20m;

III - área com 558,40m² (quinhentos e cinqüenta e oito vírgula
quarenta metros quadrados), confrontando com a testada predial da
Rua Getúlio Vargas, do vértice 1 ao vértice 2, numa extensão de
36,40m; do vértice 2 ao vértice 3 com a Rua Cristiano Morais, numa
extensão de 37,75m; do vértice 3 ao vértice 4 com a Rua Cristiano
Morais, numa extensão de 8,73m; do vértice 4 ao vértice 5 com área
da Secretaria Municipal de Saúde, numa extensão de 9,39m; e do
vértice 5 ao vértice 1 com área da Escola Municipal Duval Mendes,
numa extensão de 19,44m;

IV - área com 530,21m² (quinhentos e trinta vírgula vinte e um
metros quadrados), confrontando com a testada predial da Rua
Cristiano Morais, do vértice 1 ao vértice 2, numa extensão de 39,05m;
do vértice 2 ao vértice 3 com Travessa, numa extensão de 21,00m; do
vértice 3 ao vértice 4 com área da Escola Municipal Duval Mendes,
numa extensão de 35,22m; e do vértice 4 ao vértice 1 com área da
Prefeitura Municipal, numa extensão de 9,39m.

§ 1º - O imóvel a que se refere o inciso I deste artigo destina-se ao
funcionamento da Escola Municipal Duval Mendes.

§ 2º - O imóvel a que se refere o inciso II deste artigo destina-se ao
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funcionamento do Centro de Saúde Municipal Rômulo Gomes.
§ 3º - O imóvel a que se refere o inciso III deste artigo destina-se ao

funcionamento da Prefeitura Municipal.
§ 4º - O imóvel a que se refere o inciso IV deste artigo destina-se ao

funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º - No caso de qualquer dos imóveis a que se refere o art. 1º

não receber a destinação determinada no respectivo artigo, será ele
revertido ao patrimônio do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Zé Maia
Justificação: Os imóveis de que trata o projeto são contíguos e

abrigam um conjunto de órgãos e unidades administrativas
municipais, a saber, uma escola, um centro de saúde, a sede da
Prefeitura e a Secretaria de Saúde.

Para que o Município possa investir recursos próprios objetivando a
ampliação e melhoria das instalações, é mister que o domínio desses
imóveis seja transferido ao seu patrimônio, daí justificar-se a
apresentação deste projeto de lei.

É de se notar que a proposição atribui aos imóveis destinações que
vão ao encontro do interesse público e, além disso, prevê a reversão
deles, em cada caso, na hipótese de lhes ser dada destinação diversa
daquelas previstas.

Por essas razões, contamos com o imprescindível apoio dos nobres
colegas parlamentares para que ela venha a ser acatada nesta Casa.

- 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 328/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.784/2005)

Acrescenta os §§ 4º e 5º ao art. 39 da Lei nº 11.404, de 25 de
novembro de 1994, que contém normas de execução penal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 39 da Lei nº 11.404, de 25 de

janeiro de 1994, os seguintes §§ 4º e 5º :
“Art. 39 - (...)
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§ 4º - No edital de licitação de obra ou serviço realizada pela
administração pública direta e indireta do Estado, deverá ser prevista
a reserva de 10% (dez por cento) das vagas para apenados da
localidade em que se desenvolva a atividade contratada, observados
os requisitos estabelecidos por esta lei para a prestação de serviço
externo pelo condenado e as suas habilidades.

§ 5º - Na avaliação das propostas, será computada pontuação em
favor daquelas que atenderem ao disposto no § 4º.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Zé Maia
Justificação: A Lei Federal nº 7.210, de 11/7/84 - Lei de Execução

Penal -, previu a possibilidade de trabalho para o apenado,
objetivando sua recuperação.

O art. 36 da citada lei admite o trabalho externo do preso, com as
precauções devidas, e o § 1º do mesmo artigo limita a 10%, no
máximo, o total de presos a serem empregados.

Em Minas Gerais editou-se a Lei nº 11.404, de 25/1/94, que contém
normas de execução penal e estabelece a possibilidade de trabalho
para o preso, a ser oferecida pelo poder público, conforme o disposto
no § 3º do art. 39, para a sua recuperação e ressocialização.

Este projeto de lei tem o objetivo de tornar efetiva a previsão
estabelecida na mencionada lei, dando oportunidade de trabalho para
o preso, sem nenhum ônus para o Estado, como forma de contribuir
para reintegrar à sociedade aquele que se encontra dela afastado por
motivo de cumprimento de pena.

Espera-se, pois, o apoio dos parlamentares à aprovação desta
proposta.

- 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 329/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.866/2005)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campina Verde o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Campina Verde o imóvel constituído de terreno urbano edificado, com
área de 720m² (setecentos e vinte metros quadrados), situado nesse
Município e registrado sob o nº 2.237, a fls. 165 do Livro 2-H, no
Cartório de Registro Público da Comarca de Campina Verde.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao
funcionamento de posto de saúde municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que justifica esta doação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Zé Maia
Justificação: Com amparo na Lei nº 829, de 1979, o Município de

Campina Verde doou ao Estado, nesse mesmo ano, o imóvel a que se
refere a proposição, com o fim de se construir no local uma unidade
ambulatorial. Entretanto, o instrumento público de doação, lavrado
posteriormente, não previu cláusula de destinação ou de reversão.

Em 1981, o Estado construiu no terreno o prédio para o fim previsto.
Com o advento da municipalização dos serviços básicos de saúde,
intenta agora o Prefeito Municipal seja o imóvel transferido ao domínio
de Campina Verde, para que então possa efetivar as necessárias
obras de melhoria no prédio e sua adequação para o atendimento
digno à população.

Dado o interesse social de que se reveste a proposição, estamos
certos de que os nobres colegas parlamentares hão de prestar apoio à
sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 330/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 192/2003)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 13.458, de 12 de janeiro de 2000,
que dispõe sobre a distribuição da Quota Estadual do Salário-
Educação entre o Estado e os municípios.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 13.458, de 12 de
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janeiro de 2000, alterada pela Lei nº 13.684, de 24 de julho de 2000, o
seguinte parágrafo único:

“Art. 2º - ....................................................
Parágrafo único - Até o exercício financeiro de 2011, 90% (noventa

por cento) dos recursos de que trata o “caput” deste artigo, destinados
à rede estadual, serão aplicados na construção de prédios escolares e
na implantação de transporte escolar nas regiões Norte de Minas e
dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente
ao de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: É de domínio público que as regiões Norte de Minas e

dos vales do Jequitinhonha e do Mucuri concentram os municípios
mineiros com menor Índice de Desenvolvimento Humano - IDH.
Recentemente, esses municípios foram incluídos no Projeto Alvorada
do Governo Federal, que visa a promover ações governamentais
integradas, como saneamento básico e geração de renda, para o
desenvolvimento social das regiões carentes da Federação. Nesse
sentido, apresentamos esta proposição, que reserva um percentual de
aplicação dos recursos da Quota Estadual do Salário-Educação -
QESE -, para a construção de prédios escolares e a implantação de
transporte escolar nos municípios dessas regiões tão carentes de
investimentos públicos. Os recursos do QESE financiam 84,34% do
total dos investimentos autorizados na Lei Orçamentária do Estado
para a Secretaria de Educação no exercício de 2003. Na construção,
na ampliação e na reforma de prédios escolares, esses recursos
financiam 100%. Desses, 22,4% (R$3.200.000,00) estão autorizados
para a região Norte de Minas e 1,51% (R$216.900,00) para a região
do Jequitinhonha e do Mucuri. Entendemos que o ensino fundamental
é um dos pilares para o desenvolvimento de um povo e esperamos
contar com o apoio de nossos pares para que a nossa idéia encontre
ressonância nesta Casa Legislativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 331/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 356/2003)

Estabelece normas de segurança pública para os condutores de
motocicletas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os condutores e passageiros de motocicletas e veículos

ciclomotores ficam obrigados a trazer no equipamento obrigatório de
segurança, o capacete, a mesma inscrição da placa do veículo
registrada no RENAVAM, para efeito de identificação do condutor e do
passageiro.

§ 1º - Fica estipulada a aplicação de pena de multa a ser definida
pelo Poder Executivo, através de decreto regulamentar, e apreensão
em caso de descumprimento do art. 1º.

§ 2º - A impressão prevista no “caput” deste artigo deverá ter as
dimensões de 10cm (dez centímetros) de altura por 15cm (quinze
centímetros) de largura, em cor preta com fundo cinza, localizada na
parte anterior do capacete.

Art. 2º - O poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de
trinta dias após sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor trinta dias após a data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: A presente proposição legislativa está motivada pela

onda crescente de atos criminosos praticados por marginais com o
uso de motocicletas, em face do fácil acesso a esses veículos quando
empregados em fugas e da dificuldade na identificação de seus
condutores pelo uso do equipamento obrigatório de segurança: o
capacete.

Os numerosos crimes praticados com o auxílio desse veículo levam-
nos cada vez mais a nos preocuparmos com as formas de combater
essa modalidade de empreendimento criminoso.

O uso de uma identificação obrigatória no capacete torna mais difícil
o uso das motocicletas para a prática de roubos e homicídios,
conquanto a fiscalização contínua pelos órgãos competentes
implementará a cultura de uso dos mesmos veículos sem a facilidade
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de retirada da placa, dando maior facilidade às vítimas de identificar o
condutor pela placa impressa no equipamento.

Por outro lado, a competência e a perfeita sintonia com os diplomas
constitucionais da República e de nosso Estado se mostram
evidentes, pois a matéria enfocada em nada tange a norma de
trânsito, mas objetiva unicamente a segurança pública.

Diante desses relevantes motivos rogamos aos nobres pares a
aprovação da proposição ora apresentada.

- 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 332/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 358/2003)

Dispõe sobre a redução da taxa de iluminação pública sobre os
consumidores de energia elétrica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Poder Executivo fica autorizado a reduzir em 35% (trinta e

cinco por cento) a alíquota da taxa de iluminação pública incidente
sobre os consumidores de energia elétrica durante a vigência do
Plano de Racionamento de Consumo de Energia imposto pelo
Governo Federal.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: De acordo com o Plano de Racionamento de Consumo

de Energia estabelecido pelo Governo Federal, as Prefeituras
Municipais terão de economizar 24% em junho e 35% a partir de julho,
mensalmente, da sua demanda de consumo de energia elétrica.

A expectativa é de que o percentual imposto possa ser alcançado
por meio da adoção de um programa interno de racionalização de
consumo de energia. Uma das medidas a serem implementadas pelas
Prefeituras será a de promover o desligamento de parte de áreas
onde existe iluminação pública.

Essa alternativa escolhida é a mais simplista, pois não acarretaria
custos adicionais para as Prefeituras, como aquela de optar pela
substituição de uma lâmpada incandescente de 100w por uma de
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60w, que resultará em um consumo 40% menor, embora com alguma
perda na qualidade de luz emitida. A economia de energia pode
também ser alcançada com o uso de lâmpadas fluorescentes
tubulares.

A opção adotada pelas Prefeituras, além de aumentar o problema de
segurança da população - que já é bastante grave - com menos luzes
acesas pelas cidades, também sacrifica os consumidores, que
continuam pagando a taxa de iluminação, embora deixando de ser
beneficiados com a mesma prestação de serviços.

Assim sendo, mesmo que a cobrança dessa taxa de iluminação não
fosse considerada ilegal por muitas pessoas ela deveria no mínimo,
ser reduzida durante o período de racionamento de energia elétrica
imposto pelo Governo Federal.

- 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 333/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 440/2003)

Dispõe sobre a comercialização de água mineral no Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A produção e a comercialização de água mineral no Estado

de Minas Gerais terá seu controle de produção, de qualidade e de
distribuição executado por uma comissão formada por técnicos da
COPASA-MG, da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e
dos departamentos de vigilância sanitária.

Parágrafo único - Todas as empresas de distribuição de água
deverão passar por períodos regulares de inspeção, que não poderão
ser superiores a três meses, além de inspeções não programadas e
aleatórias.

Art. 2º - Os rótulos padronizados das embalagens, com informações
básicas aos consumidores, serão definidos pela comissão da
COPASA-MG e da FEAM.

Art. 3º - Além da comercialização de copos e garrafas em
embalagens descartáveis, é licito às estâncias hidrominerais o
envasamento de água mineral em recipientes com capacidade de 10 e
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20 litros, retornáveis, sendo obrigatório, nestes casos, a observância
das normas NBR14222, 14637 e 14328 da ABNT quanto a requisitos
mínimos de qualidade do garrafão, lavagem, enchimento, fechamento
e qualidade da tampa plástica (descartável).

Parágrafo único - O não-atendimento às especificações indicadas
nas normas descritas no “caput” deste artigo sujeitará o infrator a:

a) apreensão dos recipientes e advertência, na primeira violação;
b) apreensão dos recipientes e multa de 100 (cem) UFIRs por

garrafão fora das especificações, a partir da primeira reincidência.
Art. 3º - Verificada a incidência em qualquer das hipóteses prevista

no parágrafo único do artigo anterior, a vigilância sanitária procederá a
inspeção na empresa responsável pelo envasamento da água para
verificar o cumprimento do disposto nesta lei.

Parágrafo único - Sem prejuízo das demais hipóteses que autorizam
a interdição e das sanções previstas nesta lei, a autoridade
fiscalizadora poderá determinar o fechamento da empresa pelo prazo
máximo de 5 (cinco) dias sempre que encontrar em suas
dependências embalagens fora das especificações desta lei.

Art. 4º - As empresas fabricantes de garrafões e respectivas tampas
deverão, no prazo máximo de 3 (três) meses, providenciar a
elaboração de laudo técnico que ateste o cumprimento das exigências
especificadas por esta lei.

Parágrafo único - Caso o laudo ateste que os vasilhames não são
adequados às exigências, terão os fabricantes o prazo de 30 (trinta)
dias para proceder às modificações necessárias, a contar do fim do
prazo de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 5º - Na comercialização de água mineralizada, é obrigatório
constar do rótulo, com destaque e em letras vermelhas e não menores
que a maior letra constante do rótulo, tratar-se de "solução salina
artificial", bem como a origem da captação, informando se a água é de
abastecimento, poço artesiano ou outros.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto no “caput” deste
artigo sujeitará o infrator a:

a) apreensão e destruição do produto e advertência;
b) apreensão e destruição do produto e aplicação de multa de 100

(cem) UFIRs or lote apreendido.
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Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: A produção, a comercialização e a distribuição de água

mineral em Minas Gerais assume proporções que exigem,
imediatamente, a intervenção do Estado, em sua função reguladora e
preventiva, para evitar que o crescimento do setor gere situações
desconfortáveis para a população. Há a necessidade de controle para
garantir que o produto, que já é comum em muitas residências, não
constitua um risco à saúde.

Medida idêntica tem sido adotada por outros Estados diante das
constantes notícias dos inúmeros riscos que corre o consumidor de
água envasada em recipiente plástico. Muitos desses problemas se
dão com os garrafões de 20 litros, visto que nenhuma norma se segue
quanto à qualidade e limpeza de tais recipientes, o que possibilita a
contaminação da água.

Outro ponto importante é o fato de as águas mineralizadas não
informarem ao consumidor, de forma clara e evidente, tratar-se de
produto artificial e não reconhecido como alimento pela Organização
Mundial de Saúde. Isto ocorre também com a água mineral natural. É
necessário proteger o consumidor de água mineral e estabelecer
normas para sua comercialização.

- 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 334/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 627/2003)

Dispõe sobre a utilização de coletes à prova de balas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O colete à prova de balas integrará o uniforme dos vigilantes

contratados por empresas especializadas em prestação de serviços
de vigilância ou de transporte de valores, bem como de empresas que
possuam setores próprios para o exercício dessas atividades.

Parágrafo único - As despesas decorrentes da aquisição dos coletes
serão custeadas pelas empresas.
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Art. 2º - Vigilante, para os efeitos desta lei, é o empregado
contratado para o exercício de atividades que impeçam ou inibam a
atividade criminosa.

Art. 3º - As empresas mencionadas no art. 1º desta lei terão o prazo
de sessenta dias a contar da data de sua publicação, para se
adaptarem às exigências nela previstas.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: Este projeto tem por finalidade regulamentar o

fornecimento de coletes à prova de balas aos vigilantes visando à
proteção desses trabalhadores, que diariamente expõem suas vidas
na defesa das empresas e dos cidadãos.

Os meios de comunicação anunciam que esses trabalhadores são
constantemente vítimas de acidentes, com morte ou invalidez. Com
esse projeto de lei buscamos garantir maior proteção no exercício
dessa profissão arriscada.

- 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 335/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 655/2003)

Dispõe sobre a política estadual de arquivos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Considera-se arquivo público o conjunto de documentos

produzidos e recebidos por órgão ou entidade da administração direta
ou indireta do Estado, no exercício de suas atividades, em decorrência
de suas funções administrativas, legislativas ou judiciárias, os quais
constituem instrumento de apoio à administração pública, à cultura e
ao desenvolvimento científico, bem como elemento de informação e
prova.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se também
arquivo público o conjunto dos documentos produzidos e recebidos
por entidade privada prestadora de serviço público.

Art. 2º - A gestão e a proteção dos documentos de arquivos públicos
cabem ao poder público, que manterá órgão e recursos
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especializados indispensáveis à sua guarda e conservação.
Art. 3º - As ações do poder público relacionadas com as atividades

arquivísticas constituem a política estadual de arquivos, que tem como
objetivos:

I - fortalecer a rede de instituições arquivísticas públicas;
II - assegurar a adequada gestão dos documentos públicos, bem

como a preservação dos patrimônios arquivísticos público e privado;
III - promover a formação adequada de recursos humanos;
IV - prover a atividade arquivística dos recursos materiais

necessários;
V - produzir documentos de interesse da área;
VI - assegurar o acesso às informações contidas nos documentos

dos arquivos, observadas as disposições legais.
Parágrafo único - Na realização das ações de que trata o “caput”

deste artigo, levar-se-á em conta a função social dos arquivos
públicos e privados, devendo-se garantir a plena participação da
sociedade civil.

Art. 4º - Os documentos de valor permanente são inalienáveis, e a
sua guarda, imprescritível.

Parágrafo único - Consideram-se documentos de valor permanente,
para os efeitos desta lei:

I - os documentos de interesse histórico, científico, político e cultural;
II - os documentos que tenham função jurídico-probatória.
Art. 5º - A cessação das atividades de órgão ou entidade

responsável pela guarda e gestão de documentos de interesse
arquivístico implica a transferência de seu acervo à instituição
sucessora ou o recolhimento da documentação à instituição
arquivística pública.

Art. 6º - São instituições arquivísticas públicas do Estado de Minas
Gerais:

I - o arquivo do Poder Executivo;
II - o arquivo do Poder Legislativo;
III - o arquivo do Poder Judiciário.
Art. 7º - Competem às instituições arquivísticas públicas estaduais a

gestão, o recolhimento e a guarda permanente dos documentos
públicos e de caráter público, bem como a implementação da política



879

estadual de arquivos, no âmbito de sua específica esfera de
competência.

Art. 8º - A eliminação de documentos produzidos por órgão ou
entidade previstos no “caput” e no parágrafo único do art. 1º desta lei
será feita sob a responsabilidade da instituição arquivística pública, na
sua específica esfera de competência, mediante prévia apreciação de
uma comissão permanente de avaliação de documentos constituída
no âmbito de cada poder, observados os critérios de guarda,
destinação e temporalidade estabelecidos em legislações federal e
estadual que dispõem sobre a matéria e ouvido o Conselho Estadual
de Arquivos.

Parágrafo único - Cumpridas as disposições estabelecidas no
“caput” deste artigo, a instituição arquivística pública responsável
pelos documentos fará publicar no órgão oficial do Poder edital
contendo a relação dos documentos que poderão ser eliminados.

Art. 9º - Para o pleno exercício dos arquivos do Poder Executivo,
poderão ser criadas unidades regionais.

Parágrafo único - A gestão de documentos pelo Arquivo Público
Mineiro será feita em conjunto com os órgãos que lhes deram origem.

Art. 10 - É assegurado a todos, nos termos de legislação específica,
o acesso aos documentos sob a guarda e a gestão dos arquivos
públicos.

Art. 11 - Classificam- se como sigilosos os documentos cuja
divulgação ponha em risco:

I - a segurança da sociedade e do Estado;
II - a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da

imagem das pessoas.
Parágrafo único - O acesso aos documentos de que trata este artigo

poderá ser restringido por prazos de até:
I - vinte anos contados da data de sua produção, no caso dos

documentos de que trata o inciso I;
II - cem anos contados da data de sua produção, no caso dos

documentos de que trata o inciso II.
Art. 12 - O arquivo privado que reúna conjunto de fontes relevantes

para a história e o desenvolvimento científico estadual ou nacional
poderá ser identificado pelo Estado como de interesse público e
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social.
§ 1º - A proteção dos arquivos privados identificados como de

interesse público e social e o acesso a eles serão incentivados pelo
Estado mediante a concessão de benefícios a seu proprietário ou
possuidor.

§ 2º - O acesso aos documentos de arquivos privados identificados
como de interesse público e social dependerá de autorização
expressa de seu proprietário ou possuidor.

§ 3º - Os arquivos privados identificados como de interesse público e
social poderão ser depositados em instituições arquivísticas públicas.

§ 4º - Na alienação de arquivos privados reconhecidos como de
interesse público e social, será observada a unidade documental do
acervo e sua permanência no território estadual.

Art. 13 - O poder público manterá cadastro centralizado e atualizado
dos arquivos públicos e dos arquivos privados identificados como de
interesse público e social.

Art. 14 - Compete ao Conselho Estadual de Arquivos examinar, de
conformidade com as comissões permanentes de que trata o art. 8º
desta lei, a relação dos documentos indicados pelas instituições
arquivísticas do Estado para serem eliminados.

Art. 15 - O Conselho Estadual de Arquivos se reunirá regularmente,
de acordo com periodicidade regimentalmente definida.

§ 1º - O Presidente do Conselho Estadual de Arquivos é responsável
pela convocação das reuniões periódicas do órgão, sujeitando-se às
penalidades administrativas estabelecidas em lei, no caso de
descumprimento dessa norma.

§ 2º - O membro do Conselho Estadual de Arquivos que deixar de
comparecer a duas convocações seguidas, ou a quatro, no decorrer
do ano, sem justa motivação, será sumariamente substituído, na
forma regimental.

Art. 16 - A destruição ou a adulteração de documento de valor
permanente ou de interesse público ou social sujeita o responsável a
penalidades administrativas, civis e criminais, nos termos da
legislação em vigor.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os
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arts. 26 a 40 da Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: Uma política estadual de arquivos atualizada, que

defina critérios para a gestão e a conservação de documentos
públicos ou de interesse social, vem-se revelando extremamente
necessária, tendo em vista o volume sempre crescente de
documentos recebidos e produzidos pelos diversos órgãos da
administração pública.

A guarda, a gestão e a conservação de um acervo de tamanha
magnitude representam uma atividade complexa a ser desempenhada
por órgão público responsável, exigindo normas claras e racionais que
facilitem sua administração.

Por outro lado, critérios para o acesso a documentos públicos de
interesse científico e cultural, jornalístico ou histórico, ou para a
eliminação de documentos que possam vir a ter valor probatório,
estão também a carecer de uma atenção maior por parte do legislador
e da comunidade.

As disposições estaduais referentes à matéria estão relacionadas,
hoje, na Lei nº 11.726, de 30/12/94, que estabelece a política cultural
do Estado, mas que, a nosso ver, dá à questão um tratamento um
tanto genérico, porque estão contidas em um instrumento cuja
abrangência dificulta que o assunto receba o devido destaque.

Reconhecemos que esta matéria deve ser discutida também com a
sociedade civil, particularmente com especialistas, por envolver
conhecimentos técnicos bastante complexos. Assim, durante a
tramitação desta proposição, esperamos contar com ampla
participação de representantes do setor, cuja contribuição será da
maior importância para seu aperfeiçoamento.

Certos da oportunidade e da conveniência de trazermos à discussão
nesta Casa esse relevante tema, contamos com o apoio de nossos
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 336/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 664/2003)
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Autoriza o Poder Executivo a ceder prédio à Fundação Marina
Lorenzo Fernandez em regime de comodato.

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

comodato, à Fundação Cultural Marina Lorenzo Fernandez, o prédio
do Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez.

Parágrafo único - O cumprimento do disposto neste artigo se dará
assim que essa unidade de ensino de arte ocupar a nova sede.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: As atividades da Fundação Cultural Marina Lorenzo

Fernandez abrangem o Norte e o Noroeste do Estado, com a
promoção de eventos de alcance nacional e internacional. Atualmente,
funciona em uma das salas do Conservatório Estadual de Música
Lorenzo Fernandez.

Trata-se de uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, criada com
a finalidade de planejar, gerenciar, promover, desenvolver, fomentar e
executar atividades culturais, bem como polarizar com mecanismos
específicos a cultura, a educação, a arte, o saber e o conhecimento.
Mas, funcionando apenas numa das salas do Conservatório, fica
impossibilitada de ministrar diversos cursos ligados à sua área de
atuação por falta de espaço.

- 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 337/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.523/2004)

Dispõe sobre a proibição de aplicação de multas de trânsitos pelas
guardas municipais no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As Guardas Municipais com personalidade jurídica de

empresas paraestatais ou da administração indireta no âmbito do
Estado ficam proibidas de aplicar multas de trânsito através de seus
guardas.

Parágrafo único - No trânsito urbano, compete aos Guardas



883

Municipais dos municípios enquadrados no “caput” deste artigo
controlar e orientar o tráfego, sinalizar e educar para preservação de
acidentes.

Art. 2º - O trânsito urbano dos municípios que compõem o Estado
ficam subordinados a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1977,do
Código de Trânsito Brasileiro, bem como as resoluções do
CONTRAN.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: Este projeto tem por finalidade evitar que muitos

municípios usufruam desordenadamente desse recurso para formar
uma “indústria” de multas, que se torna em muitos casos sua principal
fonte de arrecadação, superando até mesmo as receitas advindas do
IPTU. Objetiva, ainda, evitar a contratação de empresas de
administração indireta e outras com personalidades jurídicas de
paraestatais que desrespeitam por completo, todas as normas do
Código Nacional de Trânsito, bem como as resoluções do CONTRAN.

- 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 338/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.550/2004)

Autoriza o Estado a realizar operação de crédito por meio da
emissão de títulos da dívida pública e dá outras providências.

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

operação de crédito por meio da emissão de títulos da dívida pública
com prazo de cinco anos e resgate anual de 20% (vinte por cento) ao
ano.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da operação de crédito
mencionada no “caput” deste artigo deverão ser destinados,
obrigatoriamente, ao pagamento de débitos do Estado para com os
seus servidores, relativos às vantagens decorrentes do tempo de
serviço em atraso.

Art. 2º - A operação de crédito de que trata o artigo anterior deverá
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ser realizada observando-se o disposto na Resolução nº 78, de 1998,
do Senado Federal.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: As vantagens por tempo de serviço integram-se

automaticamente no padrão de vencimento do servidor, desde que
consumado o tempo estabelecido em lei, e o acompanham na
disponibilidade e na aposentadoria.

O projeto de lei tem por objetivo criar condições para que o Estado
possa efetuar o pagamento dessas vantagens devidas e não pagas, a
fim de que o servidor não venha a sofrer prejuízos por atraso de
pagamento.

Contamos, pois, com o apoio dos nobres colegas desta Casa à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 339/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.712/2004)

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Olhos D’ Água - APAE Olhos D’ Água, com sede no
Município de Olhos D’ Água.

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

Amigos dos Excepcionais de Olhos D’ Água - APAE Olhos D’ Água,
com sede no Município de Olhos D’ Água.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Olhos D' Água, fundada em 2/4/2001, é uma entidade sem fins
lucrativos. A APAE realiza estudos relativos aos problemas dos
excepcionais. Seu objetivo maior é promover a qualidade de vida das
pessoas portadoras de deficiências, assegurando-lhes o exercício da
cidadania. Ao capacitá-los profissionalmente, mostra à sociedade as
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reais possibilidades de inclusão do excepcional na vida social e
produtiva.

- 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 340/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.810/2004)

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe
sobre o Imposto sobre a  Propriedade  de Veículos Automotores -
IPVA - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2001,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - É isenta do IPVA a propriedade de:
I - ....................................................
XVIII - Veículo não adaptado, de propriedade de representante legal

de deficiente e usado para transporte deste, nos casos de
incapacidade física ou mental ou por não ter atingido a idade mínima
para habilitação, excluído o acessório opcional que não seja
equipamento original do veículo.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: Entre os deficientes físicos e mentais, há os que são

privados de terem uma vida totalmente independente, necessitando
de ajuda e dos cuidados de outras pessoas, sendo que, na maioria
das vezes, por força da lei ou decisão judicial, os seus próprios pais
tornam-se os responsáveis legais.

Isto posto, a isenção deve ser estendida aos deficientes que, dada a
particularidade de sua deficiência, jamais poderão ser proprietários de
veículos. O mesmo ocorre quando o portador de necessidades
especiais é criança ou adolescente e os encargos recaem sobre seu
representante legal. Na atualidade, a lei beneficia apenas aqueles cuja
deficiência permite que seja proprietário de veículo, necessitando-se
prementemente que os representantes legais também façam jus à
isenção do imposto, que irá beneficiar exclusivamente os deficientes.
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado André Quintão. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 120/2007,
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 341/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.160/2005)

Dá a denominação de Escola Estadual Prefeito Geraldo Rodrigues
Gomes à Escola Estadual Juscelino Kubitschek, localizada no
Município de Pai Pedro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Passa a denominar-se Escola Estadual Prefeito Geraldo

Rodrigues Gomes a Escola Estadual Juscelino Kubitschek, localizada
no Município de Pai Pedro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: Este projeto tem por objetivo dar a denominação de

Escola Estadual Prefeito Geraldo Rodrigues Gomes à Escola Estadual
Juscelino Kubitschek, localizada no Município de Pai Pedro. O objetivo
dessa iniciativa é tornar evidente a história de tão ilustre figura, que
tanto contribuiu para essa comunidade.

Trata-se de ilustre cidadão que merece ser lembrado e considerado
exemplo de dinamismo, dignidade e honestidade. Seu nome merece
ficar registrado na memória e na história de Pai Pedro. Sua vida foi um
serviço de dedicação ao próximo, além dos exemplos que deixou de
paciência, desprendimento e caridade.

Conto com o apoio dos nobres colegas parlamentares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 342/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 902/2003)

Estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoa portadora de
deficiência física, visual ou com mobilidade reduzida a espaço público
no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Esta lei dispõe sobre planejamento de políticas públicas
urbanas que considerem os deficientes físicos, visuais e de
mobilidade reduzida, a serem adotadas no Estado.

Art. 2º - O planejamento e a urbanização de vias públicas, parques e
demais espaços de uso público, a serem concebidos e executados por
qualquer município do Estado, serão realizados de forma a atender à
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 3º - O banheiro público – a ser construído em rodoviárias,
paradas de ônibus intermunicipais e interestaduais, parques, praças e
demais espaços de uso público -, deverá ser acessível à pessoa
portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida e dispor de
sanitários e lavatórios adaptados.

Art. 4° - Os telefones públicos deverão ser instala dos em locais de
fácil acesso, contendo informações para deficientes visuais.

§ 1º - Os telefones públicos tipo “orelhão” deverão ser instalados de
forma a proteger os deficientes visuais, com sapata elevada na
mesma circunferência do referido aparelho, de forma detectável.

§ 2º - As empresas concessionárias de serviço de telefonia fixa no
Estado deverão adaptar, no prazo máximo de quatro anos, os
telefones públicos tipo orelhão, instalados, para evitar acidentes com
deficientes visuais.

Art. 5º - Em área de estacionamento de veículo, localizada em via ou
espaço público, serão reservadas vagas próximas aos acessos de
circulação de pedestre, devidamente sinalizadas, para veículo que
transporte pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida.

Art. 6º - Os locais públicos destinados à apresentação de
espetáculos, conferências e festas populares deverão dispor de
espaço reservado para pessoa que utilize cadeira de rodas e de
assentos específicos para pessoa com mobilidade reduzida, com
grave deficiência auditiva, visual ou mental.

Art. 7º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de noventa dias.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Doutor Viana
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Justificação: Atualmente, o deficiente físico constitui parte de uma
camada excluída de nossa sociedade, seja ele deficiente visual,
auditivo ou possua dificuldades de locomoção ou qualquer outra
imobilidade. Nossa Carta Magna determina direitos iguais a todos os
brasileiros. Não está correto construir nossos espaços públicos, por
onde passa grande número de pessoas, focalizando somente os
usuários que não enfrentam nenhuma dificuldade no seu dia-a-dia. O
deficiente visual, por exemplo, segundo dados fornecidos pelos
professores da Escola Estadual São Rafael, tem corrido sérios riscos,
diariamente, ao transitar pelos centros urbanos, pela impossibilidade
de detectar, por exemplo, um telefone público, onde muitas vezes bate
a cabeça e, em conseqüência, até leva pontos. Isso sem mencionar
os casos em que o deficiente cai em buracos abertos em obras de
construção ou reparos, efetuadas por órgão público ou empresa
privada, abertos em passeios e sem nenhuma proteção. Para essas
pessoas, que também pagam impostos e cumprem o seu papel de
cidadãos, devemos acrescentar dispositivos especiais ao planejarmos
a construção de qualquer espaço público. Os que já estão prontos e
prejudicando o pedestre deficiente visual, tais como os “orelhões”,
devem ser adaptados o mais rápido possível.

- 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 N° 343/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.928/2004)

Dá a denominação de Jair de Andrade Rezende ao acesso
rodoviário que liga a cidade de Ingaí à BR-354.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art 1º - Fica denominado Prefeito Jair de Andrade Rezende o acesso

asfáltico rodoviário que liga a cidade de Ingaí à Rodovia BR-354.
Art. 2º - O acesso rodoviário tem uma extensão de 5,5km, saindo da

cidade de Ingaí até o entroncamento na Rodovia BR-354, que liga a
cidade de Lavras à cidade de Luminárias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Doutor Viana
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Justificação: Nada mais justo que denominar os próprios públicos
estaduais com o nome de personalidades que fazem parte, de algum
modo, da história de uma determinada comunidade. A conclusão do
acesso rodoviário de Ingaí está sendo executada, e a denominação é
uma justa homenagem a ser deferida ao grande homem público,
bastante querido daquela comunidade.

O Sr. Jair de Andrade Rezende faleceu em 14/7/2004, exercendo o
cargo de Vice-Prefeito, e foi em sua vida pública um dos grandes
articuladores da emancipação político-administrativa do Município de
Ingaí, juntamente com seu pai, Arthur Oscar de Rezende. Iniciou sua
carreira política em 1966, quando se elegeu Vereador pelo PSD
exercendo mandato por dois períodos, de 1967 a 1970 e de 1973 a
1977. Em 1982 foi eleito Prefeito Municipal pelo MDB, exercendo
mandato de 1983 a 1988. Em 1992, foi novamente eleito Prefeito
Municipal pelo PMDB, exercendo mandato de 1993 a 1996. Em 2000,
foi eleito Vice-Prefeito Municipal de Ingaí pela Coligação PMDB-PTN-
PHS, e permaneceu no cargo no período de 1º/1/2001 até seu
falecimento em 14/7/2004.

O envolvimento político do Sr. Jair durante a sua vida pública
contribuiu especialmente para o desenvolvimento do município,
principalmente enfocando ações no setor de serviços básicos das
áreas de educação, saúde e saneamento. Ele lutou muito para a
concretização do asfaltamento da rodovia que liga Lavras a
Luminárias, via Ingaí, por isso é justa a homenagem que se pretende
fazer a esse homem público.

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

PROJETO DE LEI Nº 344/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.933/2004)

Dispõe sobre a imediata liberação do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo - CRLV - pelo Departamento de Trânsito de
Minas Gerais - DETRAN-MG - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica determinada ao Departamento de Trâns ito do Estado

de Minas Gerais - DETRAN-MG - a imediata emissão do Certificado
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de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV - após o pagamento
em espécie, de taxas, impostos ou multas inerentes ao veículo.

§ 1º - O pagamento de taxas, impostos e multas poderá ser efetuado
através de emissão de cheques do contribuinte, do município onde o
serviço for prestado, com liberação do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo, em cinco dias úteis.

§ 2º - Efetuado o pagamento, a liberação do veículo e a baixa das
taxas, dos impostos e das multas deverão ser imediatas para
consultas por meio da Internet.

Art. 2º - No ato do pagamento de taxas ou multas, a autenticação
mecânica efetivada pela instituição financeira credenciada pelo
Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG - será
suficiente para a comprovação do pagamento.

Art. 3º - Convênio entre a Secretaria de Estado de Fazenda de
Minas Gerais e instituições financeiras autorizará os cálculos e
pagamentos em atraso do Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA - no próprio Banco.

Art. 4º - A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais fica
obrigada a informar às instituições financeiras credenciadas a base de
cálculo dos juros e das correções monetárias referentes ao Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: O Departamento de Trânsito de Minas Gerais somente

efetua a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículos - CRLV - após baixados os débitos de IPVA e multas, apesar
de esses pagamentos serem efetuados em dinheiro. A baixa relativa
aos pagamentos de Taxa de Licença e Seguro Obrigatório não
impedem a emissão do CRLV.

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas
Gerais - PRODEMGE - somente efetua a baixa do IPVA e da multa,
em média em cinco dias úteis. Não são aceitos pagamentos com
cheques de outros Bancos, somente de instituição conveniada, para
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pagamento de tributo, taxa e impostos referente ao veículo.
O pagamento poderá ser efetuado através de cheque da praça,

desde que emitido pelo próprio contribuinte, nominal ao Banco
conveniado, constando no verso o endereço, o telefone e a
declaração de vinculação do cheque ao pagamento de taxas,
impostos ou multas, devidamente assinada pelo emitente, sem
rasuras, emendas nem ressalvas.

Para os pagamentos com cheques da praça, o Departamento de
Trânsito, prestará o serviço, ou seja, emitirá o certificado em cinco
dias úteis. Caso o pagamento seja em dinheiro, o serviço deverá ser
imediatamente prestado.

A Lei nº 9.503 de 23/9/97, que instituiu o Código de Trânsito
Brasileiro, dispõe:

“Capítulo XII - Do Licenciamento
Art. 131, § 2º - O veículo somente será considerado licenciado,

estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de
trânsito e ambientais vinculadas ao veículo, independentemente da
responsabilidade pelas infrações cometidas”.

O artigo em análise não fala da obrigatoriedade do pagamento em
dinheiro, muito menos da baixa eletrônica desses pagamentos em
banco de dados, para posterior emissão do licenciamento anual
obrigatório.

O entendimento é que o pagamento em dinheiro se define como
atendida a exigência do art. 131, § 2º, do Código de Trânsito
Brasileiro, o veículo é considerado licenciado, apto para emissão
imediata do certificado.

Caberá ao contribuinte a entrega de cópia dos pagamentos
mediante apresentação dos originais.

As alegações de falsificação de autenticações podem ser supridas
com a emissão das respectivas guias de recolhimento, com códigos
internos e retenção de originais.

Atualmente, no Estado de Minas Gerais, o proprietário de veículo,
após o pagamento de taxas, impostos ou multas inerentes ao veículo,
é obrigado a aguardar cinco dias úteis, para obter o Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo.

Tudo isso ocorre pela morosidade na transferência de dados entre a
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instituição bancária conveniada, a Secretaria de Estado da Fazenda e
o próprio DETRAN-MG, que, na maioria das vezes, informa ao
contribuinte o prazo para a retirada do certificado, mas não procede à
baixa dos impostos, taxas e multas já pagas por ele. Essa morosidade
está prejudicando, além do cidadão proprietário de veículo, também
trabalhadores e grandes empresas que utilizam e necessitam dos
serviços prestados por esses órgãos.

Este projeto objetiva, com a simples autenticação mecânica
realizada pela instituição financeira, que tem presunção de
veracidade, possibilitar ao contribuinte a imediata posse do certificado
de registro.

Esse é anseio de várias entidades de classe no Estado de Minas
Gerais, tais como despachantes, concessionárias de veículos e
comerciantes de veículos, que muitas vezes cancelam vendas, por
não poderem transferir veículos imediatamente.

Proposições como esta foram aprovadas pela Câmara Legislativa do
Distrito Federal e no Estado do Rio de Janeiro e já ali vigoram.

A nossa proposição visa a facilitar e melhorar o atendimento ao
contribuinte no Estado de Minas Gerais, podendo obter informações
precisas e imediatas do DETRAN-MG.

Conto com o apoio dos meus nobres pares à aprovação desta
proposição.

- 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 345/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.952/2004)

Obriga os fornecedores de bens e serviços localizados no Estado
Minas Gerais a fixar data e turno para a entrega dos produtos ou
realização dos serviços aos consumidores.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os fornecedores de bens e serviços localizados no

Estado de Minas Gerais obrigados a fixar data e turno para entrega
dos produtos ou realização dos serviços aos consumidores.

Art. 2º - Os fornecedores de bens ou serviços deverão estipular no
ato da contratação o cumprimento das suas obrigações nos turnos da
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manhã, tarde ou noite, conforme os seguintes horários:
I - o turno da manhã abrange o período das 7 horas às 12 horas;
II - o turno da tarde abrange o período das 12 horas às 18 horas;
III - o turno da noite abrange o período das 18 horas às 23 horas.
Art. 3º - Mediante convenção especial entre as partes, em separado

e de forma destacada, será possível a contratação da efetivação da
entrega de qualquer mercadoria ou prestação de serviço no período
após as 23 horas e até às 7 horas.

Art. 4º - O não-cumprimento do disposto no art. 1° implicará
penalidades ao fornecedor ou ao prestador de serviços.

§ 1º - A não-efetivação da entrega do bem ou da prestação do
serviço no turno do dia marcado sujeitará o infrator a multa
equivalente a 200 UFIRs.

§ 2º - A não-efetivação da entrega do bem ou da prestação do
serviço no dia marcado sujeitará o infrator a uma multa equivalente
210 UFIRs por dia de atraso.

Art. 5º - As multas referidas na presente lei serão aplicadas pelo
órgão de proteção e de defesa do consumidor, mediante provocação
do interessado.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: Diante da ausência de obrigatoriedade de marcação de

data e hora para a entrega de mercadorias ou a prestação de
serviços, os consumidores, no Estado de Minas Gerais, têm sido
vítimas freqüentes de abusos cometidos pelos seus fornecedores.

Em razão disso, vêem-se obrigados a aguardar a prestação do
serviço ou a entrega do produto adquirido, por vários dias em suas
residências, segundo livre estipulação dos fornecedores ou dos
prestadores de serviço.

Se isso não bastasse, normalmente não são fixadas data nem hora
para a entrega da mercadoria, obrigando os consumidores a se
manterem em sua residência durante todo o dia, sem que a entrega
se efetive e, ainda, pior, sem nenhuma comunicação por parte do
estabelecimento comercial.

Em razão dessa prática, os consumidores deixam de realizar seus
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afazeres diários, assumindo o compromisso de permanecer em sua
residência, a fim de receberem a mercadoria ou a prestação do
serviço.

A Constituição Federal, em seu art. 24, V, outorga aos Estados
competência para legislar sobre consumo, o que torna o presente
projeto constitucional.

Lei nº 8.078, de 11/9/90. Dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências.

“Das Práticas Abusivas
Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre

outras práticas abusivas:” (Redação dada pela Lei nº 8.884, de
11/6/94.)

“XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação
ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.”
(Inciso acrescentado pela Lei nº 9.008, de 21/3/95.)

“Das Sanções Administrativas
Art. 55 - A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter

concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa,
baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e
consumo de produtos e serviços.

Art. 56 - As infrações das normas de defesa do consumidor ficam
sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem
prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas
específicas:

I - multa;
Parágrafo único - As sanções previstas neste artigo serão aplicadas

pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo
ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar,
antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para
o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os
valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais
de proteção ao consumidor nos demais casos.” (Redação dada pela
Lei nº 8.656, de 21/5/93.)
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“Parágrafo único - A multa será em montante não inferior a duzentas
e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de
Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6/9/93.)

A lei que ora proponho e a sua conveniência são de grande
relevância, já que atendem à necessidade de não só serem
preestabelecidas data e hora para a entrega de mercadorias e
prestação de serviços, como também a obrigatoriedade de seu
cumprimento.

A nossa proposição visa a facilitar e melhorar o atendimento ao
consumidor no Estado de Minas Gerais.

É por isso que conto com o apoio dos meus nobres pares à
aprovação desta importante proposição.

- 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 346/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.015/2004)

Institui o Cadastro Estadual de Entidades Ambientais do Estado de
Minas Gerais - CEEA-MG - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído  o Cadastro Estadual de Entidades

Ambientais - CEEA-MG - com o objetivo de manter em banco de
dados de acesso público o registro de entidades não governamentais
existentes no Estado que tenham como finalidade estatutária a defesa
e proteção ao meio ambiente.

Art. 2º - A inscrição do CEEA-MG é facultativa e gratuita, garantida a
qualquer organização não governamental que a solicite, desde que,
além do expresso no art. 1º, esteja constituída há pelo menos três
anos, com registro em cartório.

Parágrafo único - A responsabilidade pelas informações prestadas
caberá exclusivamente à organização não governamental que se
credenciar.

Art. 3º - Somente as entidades inscritas poderão apresentar projetos
de preservação ou de alteração do meio ambiente perante a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável e seus órgãos vinculados.
Art. 4º - O Poder Executivo, através da Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, fixará as normas
complementares e administrativas para o cadastramento, bem como
determinará como as informações fornecidas pelas entidades serão
mantidas em banco de dados.

Art. 5º - O CEEA-MG será publicado anualmente, devidamente
atualizado, e enviado aos órgãos da administração direta e indireta do
Estado, para conhecimento.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A degradação do meio ambiente é crescente, e a

sociedade não pode ficar inerte diante da demonstração total de
desrespeito, com a prática de danos e crimes contra o meio ambiente.
A população, na maioria das vezes, não consegue obter informações
nos órgãos ambientais do Estado e nas entidades de proteção ao
meio ambiente.

A nossa proposta tem o objetivo de colaborar para centralizar as
informações sobre entidades de proteção ao meio ambiente,
proporcionando somente às entidades inscritas a possibilidade da
apresentação de projetos de preservação ou alteração do meio
ambiente.

O objetivo maior do cadastro é resguardar a sociedade com relação
a pessoas ou empresas que passam por ambientalistas e conseguem
recursos financeiros para causas sem finalidade alguma de
preservação, reparação ou alteração do meio ambiente.

Propomos a organização de um Cadastro Estadual de Entidades
Ambientais, com o objetivo de manter em banco de dados de acesso
público o registro de entidades ambientalistas não governamentais
existentes no Estado.

É por isso que conto com o apoio dos meus nobres pares para
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 347/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.016/2004)

Altera o art. 4º da Lei nº 10.627, de 16 de janeiro de 1992, que
dispõe sobre a realização de auditorias ambientais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 4º da Lei nº 10.627, de 16 de jane iro de 1992, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º - Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias ambientais

periódicas, com intervalo máximo de um ano, as empresas ou
atividades de elevado potencial poluidor, entre as quais:

I - as refinarias, os oleodutos e os terminais de petróleo e seus
derivados;

II - as instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas e
perigosas;

III - as instalações de processamento e de disposição final de
resíduos tóxicos ou perigosos;

IV - as unidades de geração de energia elétrica a partir de fontes
térmicas e radioativas;

V - as instalações de tratamento e os sistemas de disposição final de
esgotos domésticos;

VI - as indústrias petroquímicas e siderúrgicas;
VII - as indústrias químicas e metalúrgicas;
VIII - as indústrias de papel e celulose (inciso acrescentado pelo art.

1º da Lei nº 15017, de 15/1/2004);
IX - as barragens de contenção de resíduos, de rejeitos e de águas

(inciso acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 15.017, de 15/1/2004).
Parágrafo único - O órgão de meio ambiente competente poderá:
I - exigir que sejam realizadas auditorias ambientais em outras

empresas e atividades potencialmente poluidoras ou que impliquem
risco de acidentes ambientais, além das relacionadas nos incisos do
“caput” deste artigo, conforme o disposto nesta lei;

II - deliberar sobre a redução ou a ampliação da periodicidade
prevista no “caput” deste artigo, conforme o caso (parágrafo único
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acrescentado pelo art. 1º da Lei nº 15.017, de 15/1/2004.).
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: O objetivo da alteração da legislação citada é reduzir o

período máximo para realização da auditoria ambiental no Estado de
Minas Gerais, porque, nos períodos de chuva, muitas barragens de
contenção de resíduos, de rejeitos e de águas são destruídas ou
transbordam, prevenindo e reduzindo a ocorrência de danos ao meio
ambiente, que a cada dia está mais degradado, em razão de
numerosas empresas instaladas no Estado que precisam reduzir os
riscos ao meio ambiente.

Pretende dotar o poder público de mecanismo legal capaz de evitar
que empresas que não cumpram a legislação ambiental obtenham
qualquer incentivo à continuidade de suas atividades ou quaisquer
benefícios concedidos pelo Estado.

A nossa proposição visa à manter o meio ambiente sem danos, pelo
menor prazo possível; contudo, a auditoria ambiental às empresas
relacionadas no art. 4º da Lei nº 10.627, de 16/1/92, deverá ser
realizada no período máximo de de um ano.

É por isso que conto com o apoio dos meus nobres pares à
aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 348/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.092/2005)

Determina que as embalagens e os tubos de cremes dentais
contenham informações específicas no âmbito do Estado de Minas
Gerais e fixa outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As embalagens e os tubos de cremes dentais, fabricadas no

Estado de Minas Gerais, além das orientações sobre como escovar os
dentes, deverão conter a seguinte advertência: “Mantenha fora do
alcance das crianças. Crianças menores de seis anos devem ter
supervisão do adulto e usar uma pequena quantidade de creme
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dental. Não ingerir”.
Art. 2º - A não-observância do disposto nesta lei implicará em multas

de 1.000 UFIRs (mil unidades fiscais de referência) a 2.000 (duas mil)
UFIRs, aplicadas aos fabricantes do produto.

Parágrafo único - Havendo reincidência a multa será de 4.000
(quatro mil) Ufir's.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento
vigente, suplementadas, se necessário.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: O flúor é usado de forma ampla na prevenção da cárie.

E por ser usado assim, maiores são as possibilidades de uma
ingestão excessiva, o que pode ocasionar uma intoxicação. Os sinais
de uma intoxicação vão desde uma irritação gastrointestinal até a
morte. Ocorrendo uma intoxicação por flúor, deve-se induzir vômito e
levar o paciente ao hospital mais próximo. Vemos, dessa forma, que é
preciso um maior controle do uso de produtos fluoretados, evitando
assim possíveis intoxicações.

O flúor vem sendo usado de forma ampla na prevenção da cárie. E
por existirem várias formas de utilização, maiores são as
possibilidades de uma ingestão excessiva, e com isso maiores são as
chances de ocorrer uma intoxicação por flúor.

Flúor em excesso é prejudicial. A literatura tem mostrado
confusamente que o fluoreto usado para a profilaxia apresenta
mínimos riscos, se utilizado adequadamente. Entretanto, existe um
aumento potencial para a ingestão de doses tóxicas de fluoreto, por
causa do aumento do uso de produtos com sabor agradável. Como
qualquer outra medicação, as preparações de fluoreto devem ser
prescritas em embalagens inacessíveis às crianças, e os pacientes e
os pais devem ser instruídos sobre a toxicidade do flúor quando
ingerido em excesso. Já é bem conhecida uma intoxicação acidental
ou espontânea por fluoreto. Após uma dose letal de fluoreto
(provavelmente 5 a 10 g de fluoreto de sódio), aparecem sinais de
irritação gastrointestinal violenta, tais como náusea, vômito e diarréia.
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Desenvolve-se um estado de choque e a vítima freqüentemente morre
entre duas ou quatro horas após a ingestão de fluoreto. Após quatro
horas da ingestão, não há mais risco de morte. Sinais e sintomas
comuns de toxicidade de fluoreto aguda: náusea, vômito,
hipersalivação, dor abdominal, diarréia, convulsões, arritmias
cardíacas e coma.

Colocar, nas embalagens e tubos de cremes dentais, a seguinte
ressalva: “Mantenha fora do alcance das crianças. Crianças menores
de seis anos devem ter supervisão de um adulto e usar uma pequena
quantidade de creme dental. Não ingerir”, é ampliar o leque de
segurança para as nossas crianças. É proteger e defender a saúde,
além de evitar um dano ao consumidor do produto.

Assim, diante de todo o exposto, conto com o apoio de meus pares
para aprovar essa importante proposição.

- 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 349/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.140/2005)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar a informação nutricional
de produtos fabricados nos próprios estabelecimentos comerciais de
Minas Gerais e vendidos sem embalagem própria.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os estabelecimentos comerciais no Estado de Minas

Gerais que fabricam produtos vendidos por unidade ou por peso sem
embalagem própria obrigados a prestar os esclarecimentos relativos à
informação nutricional correspondentes à composição do produto.

§ 1º - Os estabelecimentos comerciais citados no “caput” deste
artigo são basicamente padarias, confeitarias, bombonerias e
congêneres.

§ 2º - Os produtos citados no “caput” deste artigo referem-se, entre
outros, aos diversos tipos de pães, biscoitos, doces e bombons
fabricados no mesmo estabelecimento que os vende.

Art. 2º - A informação nutricional citada no art. 1º e seus parágrafos
deve constar em tabelas colocadas em local visível ao consumidor ou
em impressos que venham a ser solicitados pelo consumidor.
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§ 1º - As tabelas citadas no “caput” deste artigo deverão se reportar
a cada produto fabricado no próprio estabelecimento o qual não
disponha de embalagem própria.

Art. 3º - Os estabelecimentos comerciais deverão observar as
determinações pertinentes da  Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA - para certificar a informação nutricional de cada
produto fabricado que não tenha embalagem própria.

Art. 4º - O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeitará o
estabelecimento infrator às penalidades previstas na legislação
pertinente, em vigor.

Art. 5º - Esta lei deverá ser regulamentada em sessenta dias após a
data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A informação nutricional constante na embalagem de

produto comerciado foi um avanço da mais alta relevância conseguido
pelo consumidor.

Assim sendo, nada mais justo e oportuno que produtos, como os
diversos tipos de pães e de biscoitos, fabricados pelo estabelecimento
que os vende, observando, fielmente, a obrigatoriedade de prestar
informação nutricional e não tendo embalagem própria para prestar a
informação, o façam através de tabelas ou de impressos colocados
em local de fácil visualização pelo consumidor.

Em razão da obrigatoriedade de divulgação da informação
nutricional, mediante as embalagens dos respectivos produtos,
ressaltem-se os benefícios que tal informação traz para a saúde do
consumidor.

Assim, diante do exposto, conto com o apoio de meus pares à
aprovação desta importante proposição.

- 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 350/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.213/2005)

Acrescenta inciso ao art. 1º da Lei nº 15.394, de 6 de outubro de
2004, que torna obrigatório o exame de fundo de olho em recém-
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nascidos no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado à Lei nº 15.394, de 6 d e outubro de 2004,

o seguinte inciso:
"I - nas escolas estaduais de ensino fundamental, o Poder Executivo

viabilizará o diagnóstico disposto no "caput" para todas as crianças
matriculadas da 1ª à 4ª séries.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: O objetivo da alteração da legislação citada é prevenir

o retinoblastoma nas escolas estaduais. Retinoblastoma é o nome
científico dado ao tumor ocular, tumor este que pode ser detectado
através de uma fotografia retirada com uma máquina usando “flash”.
Se nela aparecer um reflexo branco na pupila, isto pode ser indicativo
de algum problema mais sério.

São diagnosticados a cada ano, no Brasil, cerca de 500 casos de
retinoblastoma. A situação é tão séria que a Associação para Crianças
e Adolescentes com Tumor Cerebral - TUCCA - lançou campanha
para o diagnóstico do tumor ocular na infância.

Com a aprovação deste projeto, será criado um programa periódico
de diagnóstico e tratamento da doença, que estará associado a uma
campanha de esclarecimento sobre a doença, que muitas vezes
passa despercebida dos pais.

É por isso que conto com o apoio dos meus nobres pares para
aprovação desta proposição.

- 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 351/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.249/2005)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro por parte
dos estacionamentos no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estacionamentos públicos e privados, pagos ou gratuitos,

no âmbito do Estado, deverão contratar seguro contra danos aos
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automóveis que abriguem.
Parágrafo único - A obrigatoriedade se aplica até mesmo aos

espaços públicos administrados por sindicatos e associações.
Art. 2º - O comprovante do estacionamento do veículo deverá indicar

o nome da seguradora e o número da apólice que garante a
indenização em caso de sinistro.

Parágrafo único - Placa informativa com o mesmo teor do “caput”
deste artigo será afixada nas dependências dos estacionamentos,
constando, até mesmo, o telefone do PROCON, para casos de
reclamação.

Art. 3º - Na falta do seguro, a responsabilidade pelo ressarcimento
será do administrador do estacionamento, sem prejuízo das seguintes
sanções:

a) 10.000 UFIRs (dez mil Unidades Fiscais de Referência) na
primeira incidência;

b) 15.000 UFIRs na reincidência, aplicando-se em dobro a cada
nova reincidência até o limite 50% do faturamento bruto do
estacionamento, calculando-se pelo total de vagas disponíveis.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: As empresas exploradoras de estacionamento, embora

aufiram lucros extraordinários, não contam com seguro contra
acidentes ocorridos em suas dependências. O mesmo ocorre com os
estacionamentos explorados em locais públicos por sindicatos e
associações, ou seja, cobra-se para que estacionemos nossos carros
a pretexto de segurança, todavia, quando ocorre qualquer acidente
não há de quem se cobrar a respectiva indenização.

É certo que a exploração de estacionamento é uma atividade
econômica e, como tal, tem riscos a serem assumidos pelo explorador
em contrapartida ao lucro auferido.

Assim, para que o consumidor tenha efetiva segurança ao
estacionar seu carro e saiba que será ressarcido em caso de dano,
sem maiores problemas judiciais, é que conto com o apoio dos meus
pares na aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 352/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.454/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana
de Três Marias - ABPTM.

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

Beneficente Presbiteriana de Três Marias - ABPTM -, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Associação Beneficente Presbiteriana de Três

Marias, constituída em 1º/11/2004, é uma associação civil de âmbito
nacional, de caráter beneficente, filantrópica, sem fins lucrativos.

A Associação tem como objetivo a promoção de ações concretas de
apoio ao ser humano, em seu contexto familiar e comunitário, com
especial atenção aos adolescentes, aos jovens e adultos em situação
de vulnerabilidade social, priorizando as ações voltadas para a
recuperação e a ressocialização de dependentes químicos, bem como
as ações preventivas através da assistência social, saúde,
escolarização, profissionalização e educação cristã, de forma direta ou
em parceria com instituições afins.

- 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 353/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 370/2003)

Institui o Sistema de Número Fechado para as unidades prisionais e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Sistema de Número Fechado de Presos nas

unidades prisionais do Estado subordinadas à Secretaria de Estado
da Justiça e de Direitos Humanos ou à Secretaria de Estado da
Segurança Pública.
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§ 1º - O Sistema de Número Fechado destina- se a aferir a real
capacidade de ocupação em cada estabelecimento penal.

§ 2º - A capacidade real de cada estabelecimento será definida por
decreto do Poder Executivo nos meses de janeiro e julho de cada ano.

Art. 2º - Pelo Sistema de Número Fechado, para receber novo preso,
a unidade prisional do Estado deverá transferir outro preso para outra
unidade, de forma a não ultrapassar a capacidade definida na forma
do § 2º do art. 1º desta lei.

Parágrafo único - Ultrapassada a capacidade real de todos os
estabelecimentos prisionais, fica a o Poder Executivo obrigado a
construir ou adaptar o imóvel, no prazo de cento e oitenta dias, para
receber os presos excedentes.

Art. 3º- Em nenhuma hipótese será permitida o internamento, na
mesma cela, de sentenciados e presos que estejam aguardando
julgamento.

Art. 4º - Todos os presos condenados que cumprem pena sob
guarda da Polícia Civil, em cadeias públicas, delegacias de polícia e
distritos policiais, serão removidos para estabelecimentos penais
adequados, conforme o regime inicial de cumprimento de pena ou
determinado pelo Juiz de Execuções Criminais.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos
Humanos assumirá, progressivamente, a organização, a
administração, a coordenação, a inspeção e a fiscalização das
cadeias públicas, de acordo com cronograma a ser estabelecido com
a Secretaria da Segurança Pública, no prazo de dois anos a contar da
vigência desta lei.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias após a sua publicação.

Art. 6º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: A Lei de Introdução ao Código Penal, em sua

exposição de motivos, dispõe, com inatacável propriedade, sobre as
críticas que em todos os países se têm feito à pena privativa de
liberdade, fundadas em “fatos de crescente importância social, tais
como o tipo de tratamento penal freqüentemente inadequado e quase
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sempre pernicioso, a inutilidade dos métodos agora empregados no
tratamento de delinqüentes habituais e multirreincidentes, os elevados
custos da construção e manutenção dos estabelecimentos penais, as
conseqüências maléficas para os infratores primários, ocasionais ou
responsáveis por delitos de pequena significação, sujeitos, na
intimidade do cárcere, às sevícias da corrupção e perda paulatina da
aptidão para o trabalho.”.

A superlotação é um dos problemas mais preocupantes entre os que
afligem o sistema prisional em nosso Estado, entendido este, como o
conjunto de estabelecimentos que alojam presos: penitenciárias,
presídios, casas de detenção, cadeias públicas, delegacias de polícia
e distritos policiais.

Dentro desse quadro, as péssimas condições de cumprimento da
pena acabam por fazer com que, ilegalmente, se aplique ao
condenado uma nova punição. Sem justificativa plausível, tira-se a
eficácia do sistema presidiário. Exemplo disso são as constantes
rebeliões e tentativas de fuga em massa.

O projeto, embora trate a matéria de forma drástica, parece-nos um
meio eficaz de impedir a perpetuação da prática de se amontoarem
presos, como se objeto fossem, transformando as prisões em
depósitos frágeis e inseguros.

Pela relevância do tema, é que contamos com a aprovação deste
projeto.

- 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 354/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 375/2003)

Dispõe sobre instalações sanitárias para uso de passageiros em
estações rodoviárias e pontos de parada intermunicipais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As estações rodoviárias e os pontos de parada de ônibus

intermunicipais disporão de instalações sanitárias em condições
adequadas de higiene e funcionamento, para uso gratuito de
passageiros.

Parágrafo único - O acesso às instalações sanitárias se fará
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mediante a apresentação do bilhete de viagem.
Art. 2º - Ficam obrigadas as estações rodoviárias e os pontos de

parada de ônibus intermunicipais a afixar esta lei em lugar de fácil
visualização e que seja próximo às instalações sanitárias.

Art. 3º - Cabe ao Poder Executivo, por meio do órgão ou da entidade
competente, fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: O transporte coletivo intermunicipal no Estado de Minas

Gerais é efetuado por empresas privadas sob o regime de concessão.
Os terminais rodoviários são espaços públicos sob responsabilidade
do poder público, os quais visam a servir a população em seu direito
constitucional de ir e vir.

Esses espaços não podem desvincular-se de suas atividades
periféricas, entre as quais se insere a oferta de serviços que atendam
aos padrões de segurança e higiene, como instalações sanitárias
adequadas, para utilização sem nenhum ônus, nos pontos de parada
e nas estações rodoviárias.

A obrigatoriedade da instalação de sanitários gratuitos nos terminais
rodoviários e nos pontos de parada de ônibus intermunicipais é
medida que beneficiará a população de todo o Estado. Assim sendo,
não se configura ação de interesse predominantemente local.
Portanto, tem o Estado competência para legislar sobre a matéria,
conforme o art. 24, XII, da Constituição Federal.

A gratuidade desse serviço não acrescentará despesa elevada sem
a correspondente receita, uma vez que os usuários já pagam, no ato
da compra da passagem, a tarifa de embarque, destinada à
manutenção do terminal rodoviário. Além disso, a norma não impede a
existência de instalações sanitárias de uso não gratuito.

Estamos reapresentando este projeto de lei por entendermos que,
transformado em lei, o povo vai ser bastante beneficiado. Para que
isso aconteça, contamos com nossos pares para a aprovação desta
iniciativa.

- 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
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Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 355/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 3.522/2006)
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Públicos

Municipais - Sintraspa -, com sede no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Sindicato dos

Trabalhadores Públicos Municipais - Sintraspa, com sede no
Município de Patrocínio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pelo

Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais - Sintraspa - e o
compromisso fiel de suas finalidades estatutárias, buscamos declarar
a entidade como de utilidade pública.

Essa declaração permitirá que ela se torne apta a realizar projetos
maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá
reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 356/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.206/2006)

Altera o art. 1º da Lei nº 14.609, de 23 de janeiro de 2003.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 14.609, de 23 de janeiro de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Ficam concedidas a Ilka do Nascimento Ribeiro a pensão

especial de que trata a Lei nº 11.732, de 30 de dezembro de 1994,
calculada conforme o disposto no art. 1º da Lei nº 13.736, de 9 de
novembro de 2000, e a indenização de que trata o art. 2º da Lei nº
13.736.”.

Art 2º - Os recursos necessários à execução do disposto nesta lei
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serão provenientes de dotação orçamentária própria.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente

ao da sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: A Lei nº 11.732, de 30/12/94, alterada pela Lei nº

13.736, de 9/11/2000, concedeu pensão especial, mensal, a
Deputados Estaduais cassados pela Revolução de 1964, mas, por um
lapso, não incluiu o nome do Deputado Wilson Modesto, também
cassado, no rol dos beneficiários. Para corrigir essa injustiça, o
Legislativo mineiro aprovou, em 23/1/2003, a Lei nº 14.609, que
concede a citada pensão a Sra. Ilka do Nascimento Ribeiro, viúva do
Deputado Wilson Modesto; entretanto, na forma como foi aprovada, a
lei não prevê a outorga à Sra. Ilka da indenização de que trata o art. 2º
da Lei nº 13.736, de 9/11/2000, novamente discriminando o Deputado
Wilson Modesto. Com o intuito de corrigir essa imperfeição, apresento
este projeto de lei, que, por certo, contará com o apoio dos nobres
pares, a fim de que todos os parlamentares que tiveram suas carreiras
políticas interrompidas por perseguições políticas possam receber
desta Casa o mesmo tratamento.

- 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 357/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.569/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Lar dos Idosos
Desamparados Padre Júlio Maria de Lombaerde, com sede no
Município de Mutum.

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

Idosos Desamparados Padre Julio Maria de Lombaerde, com sede no
Município de Mutum.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela
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Associação Lar dos Idosos Desamparados Padre Julio Maria de
Lombaerde e o compromisso fiel de suas finalidades estatutárias,
buscamos declarar a entidade como de utilidade pública.

Essa declaração permitirá que a entidade se torne apta a realizar
projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá
reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 358/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.690/2006)

Declara de utilidade pública o Instituto das Irmãs Franciscanas de
Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Paraisópolis.

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

Franciscanas de Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município
de Paraisópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pelo

Instituto das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora de Fátima e o
compromisso fiel de suas finalidades estatutárias, buscamos declarar
a entidade como de utilidade pública.

Tal declaração permitirá que a referida entidade se torne apta a
realizar projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá
reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 359/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.754/2006)
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Determina a instalação de sinalização educativa em rodovias da
malha viária estadual, rodovias delegadas e rodovias federais sob a
administração do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica determinada a instalação de sinalização educativa

alusiva ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de
crianças e adolescentes do Estado de Minas Gerais e à erradicação
do trabalho infantil, nas rodovias da malha viária estadual, rodovias
delegadas e rodovias federais sob a administração do Estado.

Art. 2º - A sinalização educativa de que trata este projeto conterá os
seguintes dizeres:

I - “A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.
Denuncie - 0800 31 11 19 - Disque Direitos Humanos-MG.”;

II - “A exploração do trabalho infantil é crime. Denuncie - 0800 31 11
19 - Disque Direitos Humanos-MG.”.

Art. 3º - Os demais aspectos da sinalização educativa de que trata
este projeto serão definidos conjuntamente pela Subsecretaria de
Direitos Humanos e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG.

Art. 4º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da
dotação orçamentária do DER-MG.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: O projeto de lei ora apresentado tem por escopo a

estruturação de política pública de defesa dos direitos da criança e do
adolescente, por meio da efetivação do desenvolvimento de ações
educativas relativas aos direitos fundamentais.

A implementação da sinalização educativa nas rodovias será um
grande meio de efetivação do combate à exploração de crianças e
adolescentes. Visa à redução dos índices de violência sexual que
atinge o público infanto-juvenil.

As diretrizes do Programa Mineiro de Direitos Humanos, do Plano
Nacional de Direitos Humanos, do Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos e do Estatuto da Criança e do Adolescente serão
contempladas com a aprovação deste projeto de lei.
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A educação nas rodovias atua como medida de proteção de jovens
vítimas de exploração sexual, e a instrução sobre os meios e
mecanismos de denúncia é importante para que toda a sociedade
possa contribuir, efetivamente, no combate de prática criminosa tão
abominável.

- 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 360/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itabira o imóvel

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

Itabira o imóvel com área de 3.016,50 m2 (três mil e dezesseis vírgula
cinqüenta metros quadrados) localizado na Avenida das Rosas, no
Município de Itabira, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itabira, Matrícula nº 6.493, a fls. 050 do Livro 2-3-C.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à instalação de unidade administrativa municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata o “caput” do art. 1º desta lei reverterá
ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de dez anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de março de 2007.
Mauri Torres
Justificação: O imóvel objeto da proposta apresentada pertence ao

Estado, que não o utiliza. Por outro lado, o Município pretende utilizá-
lo para a instalação de unidade administrativa municipal.

Vê-se pois, que a doação do imóvel para o Município se reveste de
interesse público e conveniência administrativa. Em face do exposto,
contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da
proposição.

- Publicado vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.102 do
Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 8/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulada manifestação de aplauso à Maternidade Odete Valadares
pela comemoração dos 52 anos de sua inauguração. (- À Comissão
de Saúde.)

Nº 9/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Palácio das Artes pela
comemoração dos 36 anos de sua fundação. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 10/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Colégio Loyola pela
comemoração dos seus 64 anos de fundação. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 11/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação Médica Regional de
Curvelo pela comemoração dos seus 54 anos de fundação.

Nº 12/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação Médica de Minas
Gerais pela comemoração dos seus 61 anos de fundação. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 13/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal “Hoje em Dia” pela
comemoração dos seus 19 anos de fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 14/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação Brasileira de
Agências de Viagens de Minas Gerais - Abav-MG - pela
comemoração dos seus 54 anos de fundação. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 15/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Pampulha Iate Clube pela
comemoração dos seus 46 anos de fundação.

Nº 16/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Fundação de Desenvolvimento
da Pesquisa - Fundep - pela comemoração dos seus 33 anos de
fundação. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
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Nº 17/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação dos Municípios da
Microrregião do Médio Rio das Velhas - Amev - pela comemoração
dos seus 29 anos de fundação. (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 18/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal “Estado de Minas” pela
comemoração dos seus 79 anos de fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 19/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Escola Estadual Maurílio de
Jesus Peixoto pela comemoração dos seus 81 anos de fundação.

Nº 20/2007, do Deputado Irani Barbosa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Marco Aurélio da Silva,
técnico do Campolina Futebol Clube de Esmeraldas, pela conquista
da Copa Itatiaia de Futebol Amador em 2007. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

Nº 21/2007, do Deputado André Quintão, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que expeça,
com urgência, decreto revogando os incisos II, III e V do art. 2º do
Decreto nº 44.326, publicado em 21/6/2006. (- À Comissão do
Trabalho.)

Nº 22/2007, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Gustavo Botelho Neto
pela posse como Superintendente-Geral da Polícia Civil de Minas
Gerais. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 23/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Carlos Carvalho
pela posse como Secretário de Meio Ambiente.

Nº 24/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Custódio Antônio de
Matos pela posse como Secretário de Desenvolvimento Social.

Nº 25/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Manoel Costa pela posse
como Secretário Extraordinário para Assuntos de Reforma Agrária.

Nº 26/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com a Sra. Eleonora Santa Rosa
pela posse como Secretária de Cultura.

Nº 27/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Gilman Viana Rodrigues
pela posse como Secretário de Agricultura.

Nº 28/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Elbe Figueiredo
Brandão Santiago pela posse como Secretária Extraordinária para
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e para o Norte
de Minas Gerais.

Nº 29/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Marcus Vinicius Caetano
Pestana da Silva pela posse como Secretário de Saúde.

Nº 30/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Érica Campos Drumond
pela posse como Secretária de Turismo.

Nº 31/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Simão Cirineu Dias pela
posse como Secretário de Fazenda.

Nº 32/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Danilo de Castro pela
posse como Secretário de Estado de Governo de Minas Gerais.

Nº 33/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Vanessa Guimarães
Pinto pela posse como Secretária de Educação.

Nº 34/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Maurício de Oliveira
Campos Júnior pela posse como Secretário de Defesa Social.

Nº 35/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Dilzon Melo pela posse
como Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

Nº 36/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Fuad Jorge Noman Filho
pela posse como Secretário de Transportes.

Nº 37/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Alberto Duque Portugal
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pela posse como Secretário de Ciência e Tecnologia.
Nº 38/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Sra. Renata Maria Paes de
Vilhena pela posse como Secretária de Planejamento.

Nº 39/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Wilson Nélio Brumer pela
posse como Secretário de Desenvolvimento Econômico.

Nº 40/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Elmo Braz pela eleição
para o cargo de Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

Nº 41/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Elmo Braz pela posse
como Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 42/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Senador José
Bento pelo transcurso do seu 44º aniversário.

Nº 43/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Conceição das
Pedras pelo transcurso do seu 44º aniversário.

Nº 44/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Inconfidentes
pelo transcurso do seu 44º aniversário.

Nº 45/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Consolação
pelo transcurso do seu 44º aniversário.

Nº 46/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de São Sebastião
da Bela Vista pelo transcurso do seu 44º aniversário.

Nº 47/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de São João da
Mata pelo transcurso do seu 44º aniversário. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 48/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Javan Ozias Laurindo
pelo lançamento do livro " Viajando ". (- À Comissão de Cultura.)
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Nº 49/2007, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a cidade de Nova Lima por
ocasião dos seus 306 anos de fundação e 116 de emancipação
político-administrativa. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 50/2007, do Deputado Djalma Diniz, em que solicita seja
formulado apelo à Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento
dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas com vistas à
implantação do Banco Popular do Brasil no Município de Cônego
Marinho.

Nº 51/2007, do Deputado Djalma Diniz, em que solicita seja
formulado apelo à Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento
dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas com vistas à
implantação do Banco Popular do Brasil no Município de Águas
Vermelhas. (- Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Do Deputado Carlos Pimenta e outros em que solicitam seja
instalada a Frente Parlamentar de Apoio e Desenvolvimento do Norte,
Noroeste e Nordeste do Estado de Minas Gerais. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dinis Pinheiro, Jayro Lessa (3), Padre João, Sebastião Costa (4) e da
Comissão de Participação Popular (7).

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Durval

Ângelo.
Oradores Inscritos

  O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Agostinho Patrús
Filho.

O Deputado Agostinho Patrús Filho - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, é com muita emoção que subo as escadas que me trazem
a esta tribuna, pois me lembro do meu tio Sebastião Patrús, que aqui
atuou por dois mandatos, e do meu pai, Agostinho Patrús, que aqui
esteve nas últimas seis legislaturas, realizando vários
pronunciamentos desta tribuna.

O que me traz aqui hoje é um texto publicado no “Estado de Minas”,
de domingo. Vou lê-lo dada a sua importância, para que conste
definitivamente, nos anais desta Assembléia. (- Lê:)
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“Aeroporto Tancredo Neves. Ou será Confins? Quem viaja
regularmente de avião já deve ter percebido que, além dos atrasos,
que se transformaram em rotina, ao se aproximar do Rio, uma voz
agradável de comissária quebra o silêncio: ‘Estamos em procedimento
de descida ao Aeroporto Internacional Carlos Jobim’. Dá-se uma
pausa, e a melodiosa voz retorna: ‘Em instantes, pousaremos no
Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim’. Se o destino for
Brasília, repete-se o áudio, e a voz interrompe o silêncio: ‘Em alguns
instantes, pousaremos no Aeroporto Internacional Juscelino
Kubitschek’.

Uma homenagem, com muita justiça e respeito, a essas duas
personalidades que marcaram a política e a música brasileiras.

Mas, quando os jatos se preparam para descer em Belo Horizonte, a
voz da cabine dá um recado que foge ao padrão: “Em instantes,
aterrissaremos no Aeroporto de Confins.

Simplesmente deixa de mencionar Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, que é o nome oficial do aeroporto sediado em Confins. Trata-
se de equívoco injustificável, de uma distração inaceitável e de uma
ofensa aos fatos históricos.

Pois bem, ainda assim, exímios pilotos, gentis aeromoças e
atenciosos comissários esquecem-se da enorme importância histórica
desse homem que rompeu os grilhões da ditadura e insistem em
descer seus aviões no aeroporto da cidade de Confins, subtraindo da
memória dos passageiros o nome de Tancredo Neves.

Esse protesto deve ser entendido como tentativa de correção de
fatos, devedores que todos somos do comportamento severo, grave e
patriótico do Presidente Tancredo Neves, que deu a vida pelo seu
País, interrompendo longo ciclo de desvios democráticos. Que as
companhias aéreas façam justiça e mencionem corretamente o nome
do aeroporto. Que as empresas aéreas exijam de seus pilotos o
cumprimento desse acerto com a história.

Afinal, Tancredo Neves nunca abusou de seu poder para oprimir o
povo. Tornou a Nação florescente por dentro e respeitável por fora.
Devolveu ao povo brasileiro sua auto-estima e forneceu, a quem o
quis, as sementes da dignidade. Seu nome deve ser diariamente
mencionado pelos homens da aviação sob pena de ofensa a Minas
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Gerais.”.
Esse texto é de autoria do experiente, competente e lúcido jornalista

Edison Zenóbio. Foi publicado no último domingo pelo jornal “Estado
de Minas” e alerta-nos da importância da efetivação dessa justa
homenagem feita ao Presidente Tancredo Neves. É fundamental que
o Brasil enalteça suas mais destacadas figuras.

Tancredo Neves, que começou sua caminhada na vida política como
Vereador e Prefeito interino de São João del-Rei e consolidou-a nesta
Casa em 1947, quando foi Deputado Estadual Constituinte, participou
dos momentos mais marcantes da vida política brasileira. Foi Ministro
da Justiça de Getúlio Vargas e esteve presente, ao lado do
Presidente, nos últimos instantes de sua vida - prova disso é que
recebeu da viúva D. Darcy a caneta com que o então Presidente
escreveu sua última carta. Já em 1961, como Primeiro-Ministro,
Tancredo Neves foi fundamental para viabilizar a posse do então Vice-
Presidente João Goulart.

Anos depois, já sob o regime militar, Tancredo esteve presente no
enterro de Jango, no Rio Grande do Sul, já em um período de
exceção, um período crítico da vida política nacional, sendo a única
figura de expressão nacional a comparecer, o que demonstra sua
fidelidade às amizades e a seus ideais de democracia e liberdade.

Baluarte das Diretas Já e Governador de Minas, foi convocado e
tornou-se o primeiro Presidente civil após o regime militar, o que
possibilitou a volta da democracia e da liberdade no nosso país.

Esses fatos marcantes da vida política mineira e brasileira
transformam Tancredo Neves em uma das maiores figuras da história
nacional.

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, faço coro às sábias
palavras do jornalista Edison Zenóbio e solicito, por meio de
requerimento já apresentado e protocolado, seja efetivada essa
homenagem prestada ao Presidente Tancredo Neves.

Em meu requerimento, solicito à Assembléia que seja oficiado ao
Presidente da Infraero, Brigadeiro da Reserva José Carlos Pereira,
além do Presidente da Anac, Milton Sérgio Silveira Zuanazzi, para
que, em todos seus procedimentos e comunicações, conste o nome
oficial do aeroporto.



920

Solicitamos seja enviado também aos Presidentes das companhias
aéreas que atuam naquele aeroporto - ao Sr. Constantino de Oliveira
Junior, Presidente da Gol Transportes Aéreos S.A.; ao Sr. Marco
Antônio Bologna, da TAM Linhas Aéreas S.A.; ao Sr. Guilherme
Laarger, da Varig; ao Sr. Jair Pinto Evaristo, da BRA Transportes
Aéreos S.A., e ao Sr. German Efromovich, da Ocean Air Linhas
Aéreas Ltda. - para que determinem às comissárias, aos co-pilotos e
aos comandantes que citem, no procedimentos de aproximação de
pouso ou decolagem, o nome oficial do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves.

Além disso, no requerimento, solicito seja enviado ao Diretor-Geral
do DER, Sr. José Élcio Montese, solicitando que, nas informações e
na sinalização vertical das rodovias, constem o nome do Presidente
Tancredo Neves.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Parabenizo V. Exa.
Em uma época, no governo passado, os vôos, ao se aproximarem de
Confins, anunciavam: “Estamos descendo no Estado onde existe o
déficit zero”, o Estado que tem o choque de gestão. É importante a
divulgação do nome Tancredo Neves.

Lembro a todos os Deputados que formamos uma primeira
comissão para discutir sobre o local de vôo, que seria Confins. Aliás,
foi desta Casa o primeiro movimento para reativação do aeroporto de
Confins e, em seguida, o projeto de lei proibindo os vôos de descerem
no aeroporto da Pampulha. Formamos uma segunda comissão, de
que o Deputado Fábio Avelar participou, e conscientizamos todos
sobre a necessidade da mudança do nome, lembrando que ali é o
Aeroporto Tancredo Neves. Por quê? Quando, nas reuniões das
comissões desta Casa, discutíamos sobre a transferência dos vôos - o
que hoje é uma realidade -, o Aeroporto Tancredo Neves voltou a ser
reativado, e hoje vimos a maravilha que é. Hoje, quando chego no
Estado pelo Aeroporto Tancredo Neves, penso: isso tem um dedo
meu; se não fosse o Deputado Alencar da Silveira Jr., com certeza,
esse aeroporto não teria o movimento que tem hoje.

O nome Confins é pejorativo. Gosto da cidade, é uma cidade
importante, mas o nome Tancredo, sem dúvida nenhuma, ajudará o
aeroporto a continuar crescendo. O nome ajuda, sim, Deputado.
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Quando fizemos o projeto, mostramos a realidade da reativação do
aeroporto de Confins.

Aproveito para lembrar à Bancada do PT que apresentarei um
pronunciamento mostrando uma retrospectiva de tudo que foi feito por
todas as comissões para conseguirmos a reativação do aeroporto de
Confins. Por incrível que pareça, Deputado, a Prefeitura de Belo
Horizonte, administrada pelo Sr. Fernando Pimentel, em todos os
tempos, em todas as comissões de que participou, era
terminantemente contrária à reativação desse aeroporto.

Apresentarei meus argumentos ao Deputado Roberto Carvalho, que
é candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, ao Prefeito Fernando
Pimentel e a outros. Todos admiram a obra Boulevard, consideram-na
um sucesso e agradecem ao Governador Aécio Neves, mas, quanto à
posição da Prefeitura em relação ao aeroporto, lembro que foi sempre
contrária. E hoje vemos o PT bacana.

O Deputado Fábio Avelar sabe perfeitamente a respeito de que
estou falando.

E não precisamos inventar. Contra fatos, não há contradições.
Traremos a Sra. Cristina, Administradora Regional da Pampulha à
época, que era contrária; o Presidente da Belotur, Manoel Costa, que
era contrário. Todos os Secretários do Prefeito Pimentel foram
contrários. Agora que o filho está bonito, todos chegam e dizem: “Que
bacana, a Prefeitura de Belo Horizonte ganhou a Linha Verde.
Obrigado, Governador”. Obrigado, nada, pois se fôssemos depender
da Prefeitura, o Aeroporto Tancredo Neves ainda estaria desativado.
A Prefeitura do PT sempre foi contrária. Durante 1 hora traremos
todos os pronunciamentos da Prefeitura. Quando o filho é bonito, está
aí. No entanto, no dia de se lembrar do Governador, o Prefeito tentou
chamar-lhe de Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esta Presidência avisa
que vai encerrar no horário correto.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, quem pode falar
do horário é o nobre orador. O tempo é do Deputado Agostinho, e V.
Exa. não pode interferir.

Deputado Agostinho, agradeço a V. Exa. e contesto a interferência
do Presidente, que parece ser Líder do PT. Não se pode falar do PT
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na Prefeitura de Belo Horizonte. Até o Presidente “ad hoc” reclama.
Obrigado.

O Deputado Agostinho Patrús Filho - Agradeço-lhe as contribuições.
O Deputado Inácio Franco - Gostaria de cumprimentá-lo por este

pronunciamento. Minas Gerais deve se lembrar do nome dos políticos
que fizeram a nossa história. Parabéns, jovem Deputado que está
abrilhantando os quadros de nosso partido como Líder do PV!
Obrigado.

O Deputado Agostinho Patrús Filho - Obrigado. Para finalizar, quero
falar da importância do alerta do jornalista Edson Zenóbio para que
todos nós, políticos, reverenciemos os grandes vultos da nossa
história. Um país que não tem passado não terá um grande futuro.
Obrigado.

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

O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos. Primeiramente,
gostaria de lembrar ao Deputado Alencar da Silveira Jr. que podemos
discutir tudo aqui, assuntos municipais, nacionais, etc., mas somos
Deputados estaduais, estamos na Assembléia Legislativa, onde há
uma grande contradição, pois se discute tudo, mas não se discute
nenhum assunto relacionado ao Estado.

Quero discutir vários problemas. Recebi uma vasta documentação
da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais, que, há
muitos anos, travam uma luta justa por remuneração digna.
Precisamos tocar nessa ferida grave, pois o Defensor Público é o
advogado do pobre, não tem como sobreviver com salários míseros.
No último concurso, foram aprovados vários servidores, mas grande
parte já foi para outras áreas, pois não têm como sobreviver.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. faz parte da base do governo, e
gostaria que todos fossem sensíveis. Exporei o conteúdo do ofício
recebido. (- Lê:)

“A Assembléia Geral dos Defensores Públicos de Minas Gerais de
14/12/2006 aprovou a proposta de fixação do subsídio da carreira,
contida no anteprojeto de lei complementar anexo, encaminhado ao
Exmo. Governador do Estado Aécio Neves. A fixação do subsídio dos
Defensores Públicos é determinação constitucional, estabelecida no
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art. 135 c/c art. 39, § 4º, da Constituição Federal.
A proposta de fixação do subsídio visa a dar cumprimento ao

compromisso assumido pelo Governador - é importante frisar, foi um
compromisso assumido pelo Governador Aécio Neves -, com a
sanção da Lei Complementar nº 65, de 16/1/2003. A Lei Orgânica da
Defensoria Pública de Minas Gerais, cujo ‘caput’ do art. 75 é vazado
nos seguintes termos: ‘Art. 75 - O subsídio do membro da Defensoria
Pública é fixado nos termos dos arts. 39, § 4º, e 135, da Constituição
da República, mediante lei de iniciativa do Governador do Estado’.

A fixação do subsídio dos Defensores Públicos é iniciativa em
andamento em todo o Brasil, já tendo sido estabelecido, por exemplo,
no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Piauí e
na União.

Não é mais suportável que a remuneração inicial do Defensor
Público mineiro seja de R$4.000,00 e final de R$4.900,00 e
mantenha-se situada no vexatório penúltimo lugar.”.

A remuneração dos servidores da Defensoria Pública está em
penúltimo lugar de todos os Estados da Federação. Se virmos o
salário do funcionalismo público em geral - contra fatos não há
argumentos -, os de Minas Gerais são os mais baixos de todos os
Estados da Federação.

Tenho uma tabela que contém os salários dos servidores mineiros -
professores, servidores das área da saúde, da área administrativa e
da fazenda - cujos salários são os mais baixos do País. (- Lê:)

“A declaração de inconstitucionalidade do art. 137 da Lei
Complementar nº 65/2003, decidida pelo STF na Adin 3.043,
aprofundou as dificuldades dos Defensores Públicos ao vedar a
possibilidade do exercício da advocacia, até a fixação do subsídio,
tornando inadiável fixá-lo, não bastassem os fundamentos jurídicos.

Minas Gerais tem Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - médio
alto. Dados do II Diagnóstico da Defensoria Pública, lançado pelo
Ministério da Justiça e disponível no “site” www.mj.gov.br,
demonstram que, apesar do aporte orçamentário feito pelo governo de
Minas Gerais, nossa Defensoria Pública alinha-se com os Estados de
IDH baixo ou médio baixo em diversas das variáveis examinadas pelo
diagnóstico, entre elas a remuneração.”
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Então, fica clara a necessidade de se fazer justiça aos Defensores
Públicos.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte) - Boa-tarde a todos.
Parabenizo V. Exa. pelo pronunciamento, pela grande bandeira que
está levantando em favor da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais. Essa Defensoria encontra-se em estado precário, caótico, e
não podemos aceitar a situação dos Defensores Públicos. Na nossa
região, no nosso Município, a Defensoria Pública não funciona, não
pega nenhum processo desde junho do ano passado, 2006. Sabemos
que a classe mais carente necessita que a Defensoria Pública tenha
uma tramitação eficiente, eficaz e de qualidade.

Portanto, estamos levantando essa bandeira: apresentamos
requerimento para a realização de audiência pública no próximo dia
28, e gostaria de contar com a sua participação, com a dos nobres
Deputados e com a da TV Assembléia, para que assim possamos
abraçar essa causa com o intuito de que os Defensores Públicos
possam ser mais valorizados e reconhecidos, pois eles fazem uma
representação missionária, um trabalho que muitos não querem
pegar. É preciso que haja esse reconhecimento por parte do Estado,
valorizando mais os nossos Defensores Públicos. Muito obrigada.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Saúdo V. Exa. por
trazer um assunto tão importante para todos os parlamentares: a
Defensoria Pública.

A bandeira é de todo o Parlamento. Desde que aqui chegamos,
empunhamos a bandeira pela autenticidade do trabalho e,
principalmente, pelo apostolado do trabalho que a Defensoria Pública
tem prestado aos mais necessitados.

Acompanhamos com muita apreensão e respeito esse último
movimento da Defensoria Pública. Aliás, gostaria de parabenizar a
Defensoria, porque todas as suas greves são silenciosas e
respeitosas, buscando resposta do Palácio da Liberdade. Posso
manifestar a V. Exa., ilustre Deputado Weliton Prado, que estou
voltado e intimamente ligado aos temas da Defensoria Pública. E,
dentro de poucos dias, o governo certamente anunciará a proposta
para a Defensoria Pública, para as reivindicações apresentadas pela
Adep e particularmente por todos os Defensores. Quero, acima de
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tudo, mover, nesse sentimento maior, com todos os Deputados e
Deputadas, esse compromisso do Governador com a Defensoria
Pública. Brevemente estaremos recebendo, do Governador a proposta
para solucionar esse caso da Defensoria Pública. É a nossa
homenagem a todos os Defensores.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
Srs. Deputados e Sras. Deputadas, já me manifestei anteriormente, de
forma prolongada e exaustiva, a respeito da Defensoria Pública, de
cujos quadros sou originário. Iniciei-me ainda na Assistência
Judiciária, na Rua Goiás, com aquelas dificuldades. À frente da
Diretoria da Defensoria Pública, chamada Assistência Judiciária,
estavam o Dr. Valter Mário Alberici e o Dr. Álvaro Tamarindo. Éramos
todos dos mesmos quadros jurídicos do Estado e tínhamos, todos
com formação jurídica, o mesmo tratamento: os da Assistência
Judiciária, os Procuradores da Procuradoria Fiscal do Estado e os da
Advocacia-Geral do Estado hoje. Enfim, todos eram do departamento
jurídico do Estado e tinham o mesmo tratamento.

Ao longo do tempo, os Procuradores da Procuradoria Fiscal criaram
quadro próprio e, além disso, adquiriram direito aos honorários da
sucumbência - nem sabemos quanto ganham, tomara que seja muito
e queremos o mesmo tratamento. Depois saíram os da Advocacia-
Geral do Estado, e até o Ministério Público, que era considerado do
Executivo - todos os Promotores eram nomeados, removidos e
promovidos pelo Governador do Estado -, criou quadro próprio.

Lamentavelmente a Defensoria Pública ficou aquém das suas
extraordinárias responsabilidades. Ficamos em uma posição, no
embate jurisdicional, de certa forma, inferior. O Ministério Público
defende a sociedade e o Estado, e nós, Defensores, defendemos o
cidadão, principalmente o cidadão pobre, que é maioria neste Estado
e neste país. No Ministério Público, o piso é R$19.000,00. Agora, com
a decisão do Supremo Tribunal Federal de que os Desembargadores
podem receber acima do teto de R$24.500,00, seguramente atrás
vêm os Ministérios Públicos dos Estados, com o piso ou além do piso.

Quero deixar claro que tenho conversado com a Marlene de Oliveira
Nery, com os dirigentes da Adep. A Defensoria é agradecida ao
Governador Aécio, que criou a estrutura da atual Defensoria, sua
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autonomia e seu orçamento. Nessa parte, não há o que reclamar.
Mas, com relação aos honorários, aos subsídios e aos salários, não é
possível continuar do jeito que está.

Então, os Defensores, que não contam com estrutura alguma,
recebem R$4.000,00 para enfrentar Promotores, cujo piso salarial é
de R$19.000,00. Ou seja, ganham esse valor para enfrentar júris,
muitas vezes atribulados, o que, conforme muitas pessoas dizem, não
compensa para quem faz a defesa dos criminosos. Repito: o
Defensor, que não conta com estrutura alguma, ganha R$4.000,00
para enfrentar o Promotor, cujo piso é de R$19.000,00.

Diante disso, na minha opinião, o Governador Aécio Neves há de
ser sensível a essa questão. Afinal de contas, os Defensores estão
sendo modestos, ou seja, não estão nem sequer pleiteando a
equiparação.  Na verdade, poderiam pleiteá-la - o que seria muito
justo - com as demais carreiras jurídicas do Ministério Público, cujo
piso é de R$19.000,00. No entanto, querem menos, solicitam apenas
o piso de R$10.000,00, aceitando até um parcelamento.

Há várias comarcas sem Defensor Público. Portanto, a posição
deles, à qual somaremos força, é extremamente razoável e justa. Não
é possível que a categoria continue recebendo salários da ordem de
R$4.000,00. Por isso, reitero meu manifesto e total apoio à categoria.

O Deputado Weliton Prado - Fico feliz com o posicionamento dos
Deputados que me apartearam. Esse é o sentimento que paira nesta
Casa. Já que há esse clima entre os Deputados dos diversos partidos,
espero garantirmos dignidade aos Defensores Públicos.

Continuarei a leitura do ofício encaminhado pelo Eduardo,
Presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais.
(-Lê:)

“O subsídio é elemento indispensável para a Defensoria Pública
manter os Defensores Públicos na carreira e prover os cargos,
cumprindo o disposto no art. 130, § 2º, da Constituição Mineira, que
obriga sua instalação em todas as comarcas.”

Eis aqui uma questão muito importante.
“Prova disso é que dos 167 Defensores Públicos nomeados em

2005, somente 100 ainda permanecem na carreira, trazendo o caos
administrativo. O mesmo deverá ocorrer com aqueles que forem



927

aprovados no concurso em andamento, em prejuízo da população
pobre.

Somente para ilustrar, em Minas Gerais, um Promotor de Justiça
inicia a carreira ganhando R$18.956,65, cerca de cinco vezes o
vencimento de um Defensor Público, sendo ambos membros de
instituições essenciais à função jurisdicional do Estado, os quais
trabalham sob dedicação exclusiva e estão sujeitos às mesmas
vedações e à admissão mediante concursos da mesma natureza, o
que gera tensões internas, baixa auto-estima e uma situação
insuportável.

Assim, solicito o apoio e a solidariedade perante o Poder Executivo,
para que, por meio de solução negociada, cheguemos a um acordo
que possibilite o envio do projeto de lei que fixa o subsídio dos
Defensores Públicos e o término da greve, que não é contra o governo
e, sim, pelo cumprimento da Constituição e da Legislação aplicável à
Defensoria Pública de Minas Gerais.”.

Se esse projeto receber votação favorável de todos os Deputados
desta Casa, estaremos votando em favor dos mais pobres, em favor
da dignidade humana.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Quero apenas lembrar que
o Tribunal de Contas publicou edital para concurso do cargo de
Procurador, cujo piso salarial é R$21.500,00. Qual a diferença entre
um Procurador do Tribunal de Contas e um Defensor Público? A
diferença é que este trabalha mais que aquele. Não é possível que um
Procurador do Tribunal de Contas ganhe R$21.500,00, enquanto os
Defensores recebem R$4.000,00. É importante lembrar essa
discriminação, que, na minha opinião, é odiosa. Não podemos aceitar
isso. Enquanto um ganha R$4.000,00, o outro, ainda cheirando a
banco de escola, ganha R$21.500,00.

O Deputado Weliton Prado - É verdade. Isso não se justifica, até
porque o governo anunciou um aumento da arrecadação do Estado.
Há quatro anos, o orçamento do Estado era de R$17.000.000.000,00;
hoje é de mais de R$30.000.000.000,00. Entretanto, entre todos os
Estados da Federação, os Defensores Públicos de Minas Gerais ficam
em penúltimo lugar no que se refere ao piso salarial. Repito: Votar a
favor desse projeto é votar a favor dos mais pobres, é fazer justiça.
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Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, nobres
colegas, telespectadores da TV Assembléia, cumprimento duas
cooperativas que estão fazendo aniversário neste ano.

A Cooparaíso, de São Sebastião do Paraíso, no dia 23 deste mês,
completa 47 anos.

A Cooparaíso tem mais de 4 mil associados e movimenta mais de
um milhão de sacas de café, o que, proporciona, com grandeza, o
desenvolvimento da região. O seu Presidente é o Deputado Federal
Carlos Melles e o Vice-Presidente, o Sr. José Fichner, em cujas
pessoas cumprimento todos os associados, Diretores e funcionários.
Tenho muito orgulho de fazer parte dessa Cooperativa como
Conselheiro.

Homenageio também a Cooral, da cidade de Alpinópolis, que
movimenta cerca de 300 mil litros de leite por dia. Trata-se de uma
grande cooperativa que conta com mais de 2 mil associados. Além de
produzir muita ração, está começando a trabalhar com o biodiesel. O
Presidente é o Sr. Cesomar Passos, em cuja pessoa cumprimento
todos os associados, funcionários e Diretores. No dia 22, ela
completará 43 anos.

Sr. Presidente, quero fazer um alerta aos nossos companheiros para
um sério problema por que passa a minha região, a Serra da
Canastra. Ali está a nascente do Rio São Francisco, no Município de
São Roque de Minas e em Medeiros. Há dúvidas se a nascente
principal é em São Roque de Minas ou em Medeiros. Oficialmente, ela
está em São Roque de Minas. No carnaval, passei um dia na região.
Não fui para brincar, mas para conhecer os problemas do parque.
Gostaria até de ter tido mais tempo. Fiquei lá o dia todo e vi o desleixo
em que o parque se encontra. Falta praticamente tudo, principalmente
estrada. O pior é que, em 1973, quando se fez o decreto de
desapropriação do parque, fizeram-no para 200.000ha, mas o governo
federal implantou somente 70.000ha, que nem estão sendo bem
cuidados. O fogo que chega todo ano varre tudo. É uma tristeza.
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Desde o ano passado, o governo trabalha com muita força para
implantar todos os 200.000ha. Estão trabalhando há cerca de dois
anos nesse projeto. Não há dinheiro nem para a gasolina dos
70.000ha, nem para pagar funcionários, mas querem implantar mais
130.000ha. Não há recursos no orçamento para desapropriar nada.

Isso engessa o produtor que não pode arar a sua terra. Não pode
nem criar abelha - dizem que há risco de haver cruzamentos e ocorrer
a extinção de espécies. O produtor vê as suas lavouras em
decadência, mas não consegue fazer nada. Não pode nem fazer
banheiro em suas pousadas, pois é preciso pedir ao Ibama. O
produtor está engessado, sem condições de trabalhar na sua
propriedade. Isso é um absurdo.

Sou ambientalista convicto. Já fui premiado por alguns projetos
desenvolvidos até com verbas internacionais, recursos advindos do
prêmio que recebemos. Meio ambiente, para mim, é proteção do solo,
da mata e do homem. É preciso buscar projetos alternativos na região
dos 200.000ha. Já apresentei propostas, como criação de localidades
independentes, onde há pontos estratégicos que devem ser
preservados e intocados.

É preciso deixar o produtor manter a sua propriedade. As matas
ciliares estão ativas e vivas porque eles controlam o fogo. No parque
não se consegue isso.

Recentemente, o governo federal encaminhou, na calada,
topógrafos à região para que, quietinhos, meçam as terras. E os
produtores estão cada dia mais assustados, sem saber o que fazer.
Propriedades de alta produtividade, onde são exploradas pedras de
quartzito, geram mais de 3 mil empregos em Alpinópolis, mas o
pessoal está sem saber o que fazer. Muita gente está correndo risco
de perder as propriedades e a atividade. Grande parte do pessoal já
perdeu o emprego.

Meus amigos, temos de nos movimentar para haver transparência e
seriedade do governo federal no trato com a Serra da Canastra, onde
está o berço do São Francisco, rio mais importante de Minas Gerais e
do País.

Falarei sobre segurança pública no Brasil, em Minas Gerais e
principalmente em minha região, pois a situação é assustadora.
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Muitos poderão pensar que o que eu disser é mentira, mas é verdade.
Nossa região perdeu controle em relação à questão da segurança. As
ações da polícia no Estado de São Paulo empurram os ladrões para
Minas Gerais, principalmente para a minha querida Paraíso, onde
resido, para a região de Jacuí, que é um pouco mais afastada, para
Cássia, Ibiraci, Claraval, Itamoji, Monte Santo, Muzambinho e
Guaxupé, na entrada de São Paulo. A moçada chega aqui com força,
e não são ladrões de galinha.

Há ineficiência da polícia, além de falta de recursos. Estive com o
Sr. Maurício Campos, Secretário de Defesa Social, e gostaria que ele
agisse com veemência e força, pois, fechando-se as fronteiras da
região, Minas Gerais ganhará muito.

Ontem assaltaram uma casa lotérica em Alpinópolis e,
recentemente, houve assalto a bancos, a tratores e a tratoristas. Além
de machucarem as pessoas, muitas vezes os assaltantes até matam,
como ocorreu em Paraíso, com o Sr. Mário Zumeli.

Esta Casa, em parceria com o Governador, precisa criar meios para
facilitar a vida do nosso povo. Há aproximadamente 15 dias, fomos
procurados por um grupo de pessoas das regiões Sul e Sudoeste
mineiros, que nos pediu que fôssemos à Faemg discutir a crise do
setor produtivo nacional. Imediatamente tomei as devidas
providências e convidei os Deputados, principalmente os da Comissão
de Agricultura, para participar dessa reunião. Lá surgiu uma discussão
maior, que esperamos se torne de âmbito nacional, por meio da
Câmara dos Deputados, e, posteriormente, chegou ao Banco do
Brasil, ao Ministério da Fazenda e ao governo Lula.

Na verdade, o setor produtivo do Brasil está passando por uma crise
muito grande. Sou um produtor. Não tenho outra atividade.

O Deputado Tiago Ulisses (em aparte) - Agradeço ao Deputado
Antônio Carlos Arantes, amigo e colega. Somos votados na mesma
região, ou seja, no Sul e no Sudoeste de Minas. Fico feliz com sua
preocupação também com a Serra da Canastra e com a querida São
Roque de Minas, onde minha família tem sido votada há mais de 20
anos. Sua preocupação não é apenas com São Roque, mas com toda
a região do Centro-Oeste e do Sudoeste mineiro no tocante ao meio
ambiente.
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Trago a V. Exa. uma preocupação com o meio ambiente a longo
prazo. V. Exa., os Deputados Carlos Mosconi, Rêmolo Aloise, outros
votados no Sul de Minas e eu precisamos estar atentos a esse fato.

Ontem, encerrou-se no Rio de Janeiro o primeiro simpósio brasileiro
sobre  mudanças  ambientais globais.  Devido ao problema do
aquecimento global,  dependendo  da estimativa - benéfica ou
maléfica - e do aquecimento global a longo prazo, poderão ocorrer
várias e desagradáveis conseqüências não só para o meio ambiente,
como também para a classe produtiva, para a classe econômica.

Uma das preocupações que trago a V. Exa, ao nosso Presidente
José Henrique, a esta Casa e aos telespectadores da TV Assembléia,
principalmente os do Sul de Minas, aparece em uma das projeções:
no final do séc. XXI, por volta de 2090, possivelmente não haverá
mais terras para se plantar café no Sul de Minas, nem condições de
clima e de solo.

Dessa forma, Deputado Antônio Carlos Arantes, teremos de
trabalhar, em conjunto, ao lado da Embrapa e da Epamig, para trazer
soluções e atenuar essas perigosas conseqüências que poderão
atingir o produtor do sudoeste mineiro. Muito obrigado pela
oportunidade.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Obrigado, Deputado.
Falar em aquecimento global realmente é uma grande preocupação.

Hoje, as queimadas absurdas que acontecem na Serra da Canastra
têm contribuído para isso.

Vejam bem, já disse que sou um ambientalista convicto. Sábado
reuni a juventude da nossa região, os Prefeitos e as lideranças, para
adotar uma nascente do Rio Santana, que abastece a nossa cidade
de São Sebastião do Paraíso e Pratápolis. Foi uma ação simbólica,
por se tratar de uma única nascente. Existem mais de duas mil
nascentes sendo protegidas, fruto do trabalho que desenvolvi na
minha querida Jacuí.

Nobres colegas, eu, que sou da roça, que sempre vivi no campo,
tenho acompanhado a história e sentido o problema do setor produtivo
na carne e no bolso. Quando era mais jovem - tempo até não muito
distante - quem quebrava na nossa região, no Estado ou no País eram
aqueles produtores inconseqüentes, afoitos, que fugiam à
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normalidade da situação, ou seja, que queriam fazer o que não era
normal. Eram os chamados aventureiros. Hoje, não. Hoje quem
quebra é quem trabalha, quem derrama o suor e quem usa o seu
trabalho para produzir comida barata para o povo brasileiro.

O que temos visto é o governo exportar, e exportar muito, às custas
do suor do trabalhador, do fazendeiro, do sitiante e do homem que
tem tradição no campo.

Baseado nessas preocupações, um outro exemplo também diz
respeito ao tempo em que eu era jovem. Aqui deve haver muitos
Deputados que estudaram e cresceram na sua própria propriedade,
na sua fazenda e no seu sítio, porque seus pais produziam e
ganhavam o suficiente para formar um filho na faculdade. Hoje a
situação é diferente, e o fazendeiro pede bolsa de estudo para o seu
filho, já que lhe faltam dinheiro e renda. E mais, para que o pequeno
produtor sobreviva no campo, ele tem de ser escravo. O trabalho é
escravo mesmo, pois o trabalhador tem de se levantar às 4 horas,
assim como toda a sua família, ir para o curral, depois para a lavoura
de café, feito um louco, e ainda fica devendo ao banco. Além disso,
dorme tarde e ainda dificilmente consegue manter a sua propriedade
no final do ano.

Há quem diga que o agronegócio está crescendo, o que não é
mentira, mas graças a um sistema econômico perverso, com juros
altíssimos e dólar baixíssimo. Nesse caso, somente os grandes
grupos sobrevivem, e muitas vezes financiados com dinheiro do povo
brasileiro, ou seja, com dinheiro do BNDES e do Banco do Brasil. São
as multinacionais incentivadas com dinheiro do povo brasileiro, que
conseguem sobreviver ao lado daqueles que possuem outras
atividades rentáveis na indústria e até dos que, muitas vezes, usam a
agricultura para lavagem de dinheiro - o que não vem ao caso.

A verdade é que, se não houver uma ação concreta do governo
federal para o campo, todas as terras mudarão de dono, e seremos
empregados dos grandes grupos. Se é isso que o governo federal
quer, não é o que eu quero.

Para terminar, gostaria de dizer que, no dia 26, às 14 horas, faremos
um debate público. Estaremos reunidos na Comissão de Agricultura
com a Faemg, a Fiemg, a Federaminas, os sindicatos rurais e as
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cooperativas, por intermédio do nosso Presidente, Deputado Alberto
Pinto Coelho. Isso acontecerá aqui na Assembléia, por nossa
solicitação, na Comissão de Agricultura, com a participação de todos
os Deputados parceiros. Estão convidados o Ministro, os Deputados
federais Marcos Montes, Presidente da Comissão de Agricultura da
Câmara, e Carlos Melles, que é muito ligado ao setor produtivo; o
nosso Secretário Gilmam, que já confirmou presença, e o ex-
Deputado e ex-Secretário Dr. Alisson Paulinelli. Juntos vamos fazer
um grande debate público para discutir o sério problema do
agronegócio do setor produtivo nacional, a fim de levar propostas
maiores.

Peçamos a Deus que o nosso Presidente entenda que as pessoas
que têm força no governo federal são as que devem criar formas e
mecanismos para aliviar o sofrimento do produtor por meio de uma
política justa, honesta e cristã, para que o nosso povo venha
realmente a se desenvolver, sobretudo a nossa juventude, já que mais
da metade dos desempregados brasileiros são jovens entre 18 e 25
anos. Portanto, trata-se de uma política que elimina os sonhos da
nossa juventude. Um País que age dessa forma dificilmente crescerá.
Muito obrigado.

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

O Deputado André Quintão - Presidente desta Mesa Diretora, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, trabalhadores e trabalhadoras da
Copasa, integrantes da Defensoria Pública que acompanham os
trabalhos da Assembléia, venho hoje a esta tribuna para tratar de um
assunto da ordem do dia não só de Minas, mas do País, e que está
sendo objeto de seminário hoje em Belo Horizonte, na parte da manhã
e da tarde: a erradicação do trabalho infantil. O encontro conta com a
participação de representantes de Municípios da Grande BH, nossa
região metropolitana, e do Ministro de Desenvolvimento Social, Patrus
Ananias.

Talvez a erradicação do trabalho infantil seja um dos maiores
desafios da sociedade brasileira, e não apenas de natureza legal, no
que diz respeito ao cumprimento dos direitos do Estatuto da Criança e
do Adolescente, da Constituição Federal. Eu diria que é um desafio
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civilizatório, ético, que deve ser abraçado por cada um de nós,
cidadãos, e principalmente por aqueles que têm a responsabilidade
legal de dar respostas objetivas à questão da persistência de
indicadores preocupantes com relação ao assunto, em nome da
população, seja em qualquer nível de poder.

Creio que há dois aspectos com os quais não podemos mais
conviver em pleno ano de 2007, com todos os recursos de gestão e
tecnologia disponíveis: o trabalho infantil e a violência e exploração
sexuais cometidas contra crianças e adolescentes. Vejam bem, Srs.
Deputados e Sras. Deputadas: de acordo com dados da pesquisa
nacional por amostra de domicílios do IBGE, 301.441 crianças entre 5
e 15 anos trabalhavam no Estado em 2005. Minas Gerais é o Estado
da Região Sudeste onde houve aumento do trabalho infantil; é a
unidade da Federação onde há maior incidência de trabalho infantil
doméstico; é um Estado que tem o desafio urgente de erradicar o
trabalho infantil, pois possui muitas potencialidades e riquezas.

Para erradicar o trabalho infantil, não bastam palavras; até no
âmbito das políticas públicas talvez esse desafio seja o que exige
maior integração, quer dizer, não somente uma integração entre os
vários níveis de governo - federal, estadual e municipal - e os órgãos
dos Poderes Judiciário e Legislativo, mas também uma contribuição
da própria sociedade e das próprias famílias.

Além de ser uma estratégia de sobrevivência de curto prazo para
alguns grupos familiares, muitas vezes o trabalho infantil também se
reveste de uma característica cultural que ainda não considera o
direito à educação, às brincadeiras e à convivência com outras
crianças como quase intrínseco a essa faixa etária. Seja por
necessidade, seja por questão cultural, muitos ainda fazem com que
crianças fora da escola ou presentes nela em outro horário engrossem
as estatísticas do trabalho infantil em Minas e no Brasil.

Nesse sentido, o Ministro Patrus Ananias relatou as iniciativas do
governo federal, do governo Lula, que, aliás, são muitas. Lá contamos
com a presença da Deputada Elisa Costa, Líder do PT nesta Casa, e
do Deputado Ruy Muniz, além de outras autoridades da sociedade e
da política. O governo Lula está integrando o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil - Peti - com o Programa Bolsa-
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Família. Dessa forma, esse recurso - a famosa bolsa do Peti, que era
dirigida às famílias com crianças em situação de trabalho infantil - está
sendo destinado aos Municípios, para desenvolverem políticas
preventivas, de apoio à família e, principalmente, para abrir
possibilidades para que as crianças permaneçam não somente no
chamado contraturno ou  jornada  extra-escolar  ou escola integral -
como é conhecida por nós -, mas também o maior tempo possível no
âmbito e no horários escolar e comunitário. Dessa maneira, o recurso
do Bolsa-Família passa a cobrir as famílias do Peti. Além disso,
aquele recurso que era gasto com o Peti passa a compor as ações
complementares dos Municípios.

Não basta somente o esforço do governo federal. Gostaria de tecer
aqui o nosso elogio ao Ministro Patrus e ao Presidente Lula por esse
esforço. É importante também que o governo do Estado faça a sua
parte.

Deputada Elisa Costa, no ano passado, o governo tinha um crédito
autorizado - Peti Bolsa e Peti Jornada Ampliada - aproximadamente
de R$970.000,00, ou seja, somente R$970.000,00, num Orçamento
de R$30.000.000.000,00. Liquidou aproximadamente 15% desse
valor: R$130.000,00.

Tenho a certeza de que o novo Secretário que assumiu a Pasta do
Desenvolvimento Social, Deputado Federal Custódio Matos, pela
biografia, pela trajetória e pela experiência positiva de gestor público
na cidade de Juiz de Fora, fará, juntamente com o Conselho da
Criança, com a Assembléia Legislativa e com os movimentos da área,
reverter essa situação.

Minas Gerais, repito, tem 300 mil crianças e adolescentes, entre 5 e
15 anos, em situação de trabalho infantil. Não estou falando de
estatística fria, mas sim de crianças trabalhando em fornos, em
trabalho insalubre, nas ruas, submetidas ao crime organizado e à
exploração sexual. Estamos falando de seres humanos. Assim, um
Estado que tem essa estatística pode, e deve, investir muito mais.

Senti, hoje, naquela atividade, um clima propício para isso. Estavam
lá 34 Municípios da Região Metropolitana, assinando um termo de
compromisso, que exige a integração com os governos federal e
estadual, bem como um trabalho rigoroso de fiscalização por parte da
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Delegacia Regional do Trabalho.
Felizmente, a sociedade em Minas e esses vários organismos têm

hoje o Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil para
coordenar essas atividades.

Relatei, nesse evento, em nome do Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente da Assembléia, dois compromissos muito práticos desta
Casa. O primeiro, no dia 29/3/2007, consiste em reinstalar, na atual
legislatura, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente, que tive a honra de coordenar na legislatura passada,
a qual nesta, já conta com a adesão de mais de 50 parlamentares. O
outro, por meio de requerimentos já aprovados na Comissão de
Participação Popular e na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, é o compromisso da Assembléia de discutir o Plano
Plurianual de Ação Governamental, o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado e a Proposta Orçamentária para o próximo
ano de maneira participativa, com audiências públicas,
preferencialmente, de forma regionalizada, para que possamos, ao
analisar as 6 estratégias, as 11 áreas de resultados e os 50 projetos
estruturadores que devem compor a peça de planejamento estratégico
do governo do Estado, identificar as lacunas, as omissões e as
possibilidades de que o trabalho infantil, de fato, seja erradicado das
terras mineiras e brasileiras.

Temos de fazer a nossa parte, ampliando recursos e qualificando
pessoas para a gestão pública de programas que ajudem a fazer
reverter essa triste estatística.

Não será possível aprofundar esse assunto aqui hoje; no entanto
deixo já a idéia de promovermos um debate público para as leis
orçamentárias do ano que vem.
  Faço, da tribuna da Assembléia, uma sugestão ao novo Secretário e
ao governo do Estado, aproveitando a presença do Líder de Governo,
Deputado Mauri Torres. Aprovamos R$50.000.000,00 para o
programa Poupança Jovem, que já se iniciou este ano. Trata-se de
um programa importante e o defendemos. Sabemos que, por sua
própria caminhada progressiva, os recursos aprovados pela
Assembléia não serão totalmente utilizados. Deixo aqui a sugestão de
que os recursos não gastos com o programa no ano de 2007 sejam
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integralmente deslocados para as ações de combate ao trabalho
infantil. Que aqueles recursos, pelas características e pela
gradualidade do programa Poupança Jovem, em vez de permanecer
no caixa único do Estado, não seja utilizado em 2007, até que a
Assembléia aprove um valor maior para o próximo ano. Que
possamos combater e erradicar efetivamente o trabalho infantil em
Minas Gerais, para que possamos ver o brilho nos olhos de cada
criança, longe do trabalho, nas escolas, e felizes. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotada a hora

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 c/c o § 4º do art. 174

do Regimento Interno, e em atendimento ao disposto na Decisão
Normativa da Presidência nº 16, determina a anexação do Projeto de
Lei nº 5/2007, do Deputado Weliton Prado, ao Projeto de Lei nº
342/2007, do Deputado Doutor Viana, por guardarem semelhança.

Mesa da Assembléia, 13 de março de 2007.
José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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 Dinis Pinheiro, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 23/2003; Jayro Lessa (3), solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei nºs 1.415 e 1.561/2004 e 3.507/2006; Padre João,
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.248/2006, e
Sebastião Costa (4), solicitando o desarquivamento dos Projetos de
Lei nºs 2.567 e 2.800/2005 e 3.285 e 3.741/2006; e da Comissão de
Participação Popular (7), solicitando o desarquivamento dos Projetos
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de Lei nºs 1.741/2004, 2.291, 2.362, 2.886, 2.893 e 2.894/2005 e
3.809/2006.

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 30
minutos. Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Na pessoa do Deputado José Henrique,
quero cumprimentar a Mesa que hoje coordena o Plenário da
Assembléia; as Deputadas e os Deputados, as pessoas presentes no
Plenário, a comunidade liderada, os servidores da Copasa. O nosso
abraço a todos. Quero registrar a nossa posição em relação à luta
pela dignidade dos Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais,
tão bem debatida aqui pelo Deputado Weliton Prado. Registro também
o nosso apreço, principalmente a nossa defesa pelas condições de
trabalho e pela dignidade da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais.

O Deputado Padre João (em aparte) - Obrigado. Companheira
Deputada Elisa Costa, o meu posicionamento em relação à Copasa é
muito claro. Parece-me que a Emenda nº 28 que elaboramos foi
acolhida pelo relator e procura resgatar a natureza da Copasa. Não é
simplesmente o abastecimento de água, como está claro desde 1973,
mas todo o serviço de saneamento, o destino, o tratamento, os
resíduos sólidos, tanto o lixo urbano como o industrial.

O que me leva a fazer esse aparte a V. Exa., Deputada Elisa Costa,
é o fato de, desde ontem à noite, essa situação permanecer por tempo
indeterminado: 100 famílias ocuparam a área de estudo de sondagem
para a Usina Hidrelétrica de Baguari, que atinge os Municípios de
Governador Valadares, Periquito, Sobrália, Alpercata e Fernandes
Tourinho.

Na verdade, essas famílias já têm conhecimento de como têm sido
feitos esses empreendimentos aqui em Minas Gerais e conhecem de
perto a situação dos atingidos de Itueta, de Aimorés, atingidos que até
hoje nem sequer foram reconhecidos como tal. Nessa área de
Baguari, quem concedeu a licença foi a Feam, sendo que a
competência é do Ibama. Houve uma intervenção do Ministério
Público Federal, caçando a licença dos estudos prévios.
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Estão lá 100 famílias por tempo indeterminado, impedindo a descida
das máquinas para o empreendimento. É bom lembrar que quem fez o
requerimento foi o Grupo Neoenergia, um consórcio entre Espanha,
Cemig e Furnas. Mais de 300 famílias serão atingidas.

É importante lembrar também o entendimento que temos sobre as
visitas técnicas e audiências em Irapé, onde existem muitas
pendências, tanto nos assentamentos quanto na jusante. No dia 23,
haverá uma grande audiência naquele local, e seria importante que
essa Casa fizesse uma integração entre o compromisso do Alberto
Pinto Coelho e o do Deputado Mauri Torres.

Encerrando meu aparte, destaco o fato de que amanhã, dia 14 de
março, é o Dia Mundial de Luta contra as Barragens. Desde 1997, o
dia 14 de março é celebrado como o Dia Mundial de Luta contra
Barragens. Mais de 60 países estarão em sintonia com um movimento
organizado. No Brasil, mais de 15 Estados terão manifestações
reivindicando que os atingidos tenham de volta sua qualidade de vida.
Muitos não têm acesso à escola, à água, à terra. Muitas
desapropriações foram injustas, casas com menos de um ano de
construção estão dando problemas, e há famílias morando de aluguel,
pagando a energia elétrica mais cara do mundo.

Infelizmente, só em Minas Gerais, são mais de 325 projetos.
Então, amanhã será um dia de denúncia. E eles abordarão também

a questão da transposição do Rio São Francisco.
Deputado José Henrique, há mais de 20 condicionantes para a

Usina Hidrelétrica de Itueta, e menos de 3 estão sendo cumpridas, ou
seja, não as estão cumprindo.

Amanhã haverá empenho junto ao Ibama e um movimento para
denunciar o não-cumprimento dessas condicionantes, sobretudo em
relação a Aimorés, Itueta e Resplendor.

São 35 jovens em missão, em Belo Horizonte, que visitam as casas,
principalmente as das áreas mais pobres, para mostrar que a energia
que pagamos é a mais cara para os consumidores residenciais,
enquanto, para as grandes empresas, a energia é bem mais barata.

Obrigado pelo aparte, Deputada Elisa Costa. Faço apelo para nos
somarmos aos atingidos de Minas Gerais.

A Deputada Elisa Costa - Parabenizo o Deputado Padre João pelo
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tema que traz para o Plenário da Assembléia. Temos vivido em Minas
Gerais problemas ambientais e sociais nas diversas regiões onde
vivem os atingidos pelas barragens. Estamos acompanhando de perto
suas dificuldades, a problemática social e o agravamento das
questões ambientais, a partir do alagamento das barragens.

Registro também nossa solidariedade à Via Campesina, que hoje
tem diversos movimentos sociais, especialmente o dos Atingidos
pelas Barragens, para fazer valer seus direitos após a decisão de que
a barragem poderá ser construída. Felizmente temos uma decisão do
Ministério Público Federal de pedir uma reavaliação em relação às
questões que envolvem as famílias, principalmente, as dos atingidos.
Assim podemos ter a garantia de que elas serão minimamente
compensadas, já que jamais serão compensadas integralmente pela
perda de suas residências e de sua maneira de garantir a
sobrevivência, ao longo da bacia do Rio Doce.

Somamo-nos, portanto, para apoiar as famílias que hoje sofrem,
como todos os atingidos de Irapé, Aimorés, Itueta e Resplendor.
Agora, temos o Distrito de Baguari, de Governador Valadares.

Quero também abordar mais três temas que considero
extremamente importantes. Mais uma vez, hoje à noite, na reunião
extraordinária, discutiremos o projeto que há oito meses tramita nesta
Casa Legislativa: a divisão da Copasa e a criação de suas
subsidiárias.

A Bancada do PT, o PCdoB e outros Deputados apresentamos um
conjunto de emendas a partir do ciclo de debates que fizemos aqui e
que durou dois dias. Fizemos uma avaliação da Lei do Marco
Regulatório Legal, a Lei Federal do Saneamento, para contribuir para
a legislação apresentada pelo governo do Estado.

Durante esses meses, percebemos que é preciso, primeiro,
recuperar a visão social da companhia estatal de saneamento de
Minas Gerais, que consiste em contribuir para que o saneamento
básico no Estado seja universalizado, para conseguirmos reduzir o
déficit, que é extremamente alto em grande parte dos Municípios de
Minas.

Estivemos, neste final de semana, visitando a região dos Vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus e nos reunindo com
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lideranças das cidades de Araçuaí e Teófilo Otôni.
Essa região engloba 92 Municípios, 73 distritos, 100 povoados e

mais de 700 comunidades rurais com mais de 100 habitantes. Essa
região detém o maior déficit estadual de saneamento de água, com
65% de abastecimento nas sedes e apenas 31% nos distritos; com
39% apenas de esgotamento sanitário nas sedes e 12% nos distritos;
e com 48% da coleta total. Ainda há um déficit muito alto, para que
possamos recuperar sua universalização. Estou falando apenas de
uma região mineira, mas outros Municípios também têm um déficit alto
para universalização do saneamento.

O Deputado Padre João apresentou emenda importante, relativa à
lei federal. O saneamento básico é água e seu abastecimento,
tratamento, esgotamento sanitário e tratamento dos resíduos sólidos
com destinação final adequada do lixo e drenagem urbana. Esse é o
novo conceito de saneamento ambiental, que deve ser assumido
pelos Municípios e especialmente pelas companhias estaduais, como
a Copasa em Minas Gerais.

Uma pergunta vem nos perturbando em todo esse tempo de
discussão: “será que a Copasa, com sua gestão ao longo destes
anos, sua capacidade técnica e equipe, não dispõe dos instrumentos
necessários para realizar a universalização do atendimento?”. Por que
a Secretaria de Planejamento e o governo do Estado não confiam
nessa gestão, para realizarem a universalização do saneamento no
Estado? São perguntas importantes para os Municípios, para quem
detém o contrato de concessão para prestação dos serviços e para os
servidores da Copasa. Essa é uma reflexão que temos feito nesse
tempo. Com os recursos federais de R$229.000.000,00 que serão
acrescidos a fundo perdido para a Copasa, com seus lucros da ordem
de R$400.000.000,00 por ano, com os recursos do Tesouro Estadual
aproximadamente de R$150.000.000,00 neste ano para o
saneamento, enfim, somando tudo isso, não poderíamos avançar
muito na universalização? Da mesma forma, a lei impõe
responsabilidades ao Estado e aos Municípios de ter planos e
conselhos municipais, plano e conselho estadual para garantir o
controle social, a avaliação das tarifas e a revisão dos contratos até
2010.
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O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Saúdo a Deputada Elisa
Costa pelo Dia Internacional da Mulher, pois todos os dias são das
mulheres. Cumprimento-a também por sua atuação na Assembléia e
como Líder do PT nesta Casa.

A água é essencial à vida, é um bem público e não pode ser tratada
como mercadoria. No Estado, a água da Copasa tem preço de vinho.
Se for comparar o preço daqui com de outros Estados, é muito alto.
Os lucros da Copasa são vultosos, como expôs a Deputada Elisa,
cerca de R$400.000.000,00 por ano. Não se justifica essa divisão da
Copasa em Copasa dos pobres e Copasa dos ricos. Nosso temor é
que a Copasa pobre não tenha recursos para investir em saneamento,
aumentando ainda mais o valor da água.

Vejo várias faixas no Plenário. (- Lê:): “Minas é contra o projeto que
representa o retrocesso do saneamento; A água e energia não são
artigos de luxo; Saneamento deve ser público e para todos; O povo
mineiro precisa de saneamento de qualidade; Não à divisão da
Copasa; O Sindágua exige política estadual de saneamento básico
para Minas Gerais; O futuro do saneamento só depende dos Srs.
Deputados; Não à subsidiária da Copasa dos pobres; Sindágua-MG
em defesa da água como bem público e essencial à vida; A água não
é mercadoria, mas um direito fundamental que deve ser assegurado a
todos.”

Quero parabenizar o sindicato pela mobilização. Acredito que essas
faixas servem de reflexão para todos os Deputados que aqui estão.
Parabenizo também a atuação da Deputada Elisa Costa. Quero
lembrar os Deputados que não foram reeleitos, especialmente o
Deputado Laudelino Augusto, que abraçou essa causa. Se houve
muitas modificações, ocorreram graças ao Bloco PT-PCdoB. Destaco
a participação do Deputado Laudelino Augusto, que mostrou grande
preocupação em relação a essa questão. Destaco também o trabalho
de outros Deputados: Padre João, que, junto ao Deputado Laudelino
Augusto, acompanhou, em nome da bancada, a tramitação do projeto
na legislatura passada; Deputada Elisa Costa; e Deputado Ricardo
Duarte. Enfim, parabenizo todos os Deputados.

Provavelmente, votaremos o projeto na próxima reunião, portanto
peço a todos os Deputados que realmente reflitam sobre o assunto,
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pois houve um exorbitante aumento da água, sem recursos para o
saneamento para os Municípios mais pobres. Como já disse, a água é
essencial à vida.

Aproveito também para, mais uma vez, parabenizar a luta do
sindicato.

A Deputada Elisa Costa - Deputado Weliton Prado, quero aproveitar
para completar essa avaliação da Copasa.

A nossa luta junto ao Sindágua contou com a presença de tantas
entidades da sociedade civil, como o Conselho Regional  de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Crea-MG -, o Sindicato dos
Engenheiros de Minas Gerais - Senge -, a Frente Estadual de
Saneamento, as entidades ligadas às universidades de Minas Gerais
e as academias. Enfim, contou com a participação de um enorme
grupo de entidades que se manifestaram discutindo esse importante
tema de Minas Gerais. O saneamento precisa ter um plano estadual,
um conselho estadual, como também os próprios Municípios, para
fazer o controle social das políticas de saneamento.

Reivindicamos que essas regiões, consideradas de grande déficit e
mais empobrecidas, tenham, de fato, planos regionalizados, com
estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, para que os
Municípios participem da elaboração da composição da tarifa.
Queremos uma tarifa cada vez mais social para grande parte do
Estado de Minas Gerais.

A tarifa de água e tratamento de esgoto é tão cara, uma das mais
caras do Brasil, como também a de energia elétrica. Queremos reduzir
essa tarifa para que, de fato, a população mais pobre consiga pagar e
receber um serviço ambiental de qualidade que garanta a preservação
da saúde e a qualidade de vida.

Estamos trabalhando com conteúdo. E o conteúdo é ter uma
Copasa, uma companhia de saneamento estatal, que cuide do social
e não tenha uma visão de negócios, e muito menos empresarial. Não
se trata de uma visão de mercado, mas de cuidar da universalização
do saneamento. Estamos tratando de uma concepção importante para
quem cuida das políticas do Estado. Defendemos o Estado social,
comprometido com as políticas públicas a serviço da maioria da
população, especialmente a mais pobre.
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Então, esse é o grande debate. Será que a Copasa não está
preparada para ser uma companhia estatal com visão social? Vamos
recuperá-la. Vamos avaliar a situação atual, abrir as contas da
Copasa e discutir onde está o problema. A partir daí, tomaremos uma
decisão sobre a divisão da Copasa. Queremos universalizar.
Queremos que todas as regiões recebam água e saneamento de
qualidade. Mas queremos também uma tarifa social para que os
recursos federais, o aumento real do salário mínimo, o Bolsa-Família e
a garantia do direito a alimentação, que hoje crescem com os recursos
federais, possam ser acompanhados de uma redução do custo desse
serviço para a população mais pobre, hoje pagando tarifas de água e
eletricidade tão caras, como é o caso de Minas Gerais.

Estamos aqui com a disposição de avançar no debate, no conselho
estadual, no plano estadual, para, efetivamente, alcançarmos, a médio
e longo prazo, uma política planejada em políticas públicas,
recuperando a visão social da nossa companhia de saneamento, que
consideramos de excelente qualidade para Minas Gerais.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Acompanhei
atentamente o seu pronunciamento e não poderia deixar de participar
deste debate. Por mais de uma vez a tribuna tem sido ocupada para
abordar uma preocupação freqüente, a criação de uma subsidiária;
uma preocupação com os servidores, extremamente justa e
apropriada; e outra com as populações que precisam ser atendidas.

Quero debater com V. Exa. e tentar contribuir para a reflexão desse
tema, fazendo uma análise desses dois aspectos. Tanto a nossa
preocupação com os servidores, que é justa, quanto a preocupação
com os cidadãos, que se encontram em cerca de 300 cidades
mineiras, que não têm saneamento, água e esgoto tratados e que
estão tendo problemas seriíssimos, precisam ser levadas em
consideração, a começar pela mortalidade infantil.

Estamos falando de algo muito sério que precisa ser enfrentado.
Temos duas opções: tratar ou tratar; enfrentar ou enfrentar. Não há
como empurrar o problema para debaixo do tapete nem como adiar
essa necessidade, que afeta milhares dos nossos irmãos mineiros e
mineiras.

Relativamente aos servidores, o projeto tramitou na Casa, durante
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todo o ano passado. Eu o acompanhei e cheguei a ser o relator. Essa
preocupação houve, há e sempre haverá. Embora a própria
Constituição garanta, fizemos questão de que estivesse bem claro no
projeto que não há a menor possibilidade de retirar qualquer direito
dos trabalhadores da Copasa. Mais que isso: não há possibilidade de
a subsidiária criada ceder servidor para atuar na Copasa, ou seja,
para tomar vaga de funcionário da Companhia. O contrário é possível:
a Copasa pode ceder alguém, com todos os seus direitos, já
assegurados, para auxiliar tecnicamente na implantação de uma
subsidiária, sem nenhum prejuízo na carreira ou no salário.

Por outro lado, Deputada Elisa Costa, gostaria de fazer uma reflexão
com V. Exa., que usou a expressão “socializar a questão social da
água”. Penso, de forma muito clara, que uma das coisas que deveriam
ser socializadas e ter sido tratadas na Constituição brasileira é a água.

O governo do PT acaba de publicar uma nova legislação sobre a
água. Embora faça muito discurso sobre isso, não trouxe nenhuma
novidade, pelo menos nessa direção. Não se posicionou a favor de
socializar a água. Pelo contrário, Deputado Padre João: deixou bem
claro que a água tratada é um bem comercial. Trata inclusive de citar
alguns aspectos da relação mercantil na legislação que acabou de ser
aprovada e sancionada pelo Presidente Lula.

Não digo isso com nenhum rancor ou crítica. Faço uma análise fria,
sincera e verdadeira. Essa é a lei federal, publicada e sancionada pelo
Presidente Lula, que trata de várias coisas. Aliás, a própria criação da
subsidiária está em absoluta sintonia com ela.

Há outro aspecto. Alguém poderia dizer que o governo federal não
cuidou de socializar a água, Presidente José Henrique. O Governador
Aécio, como grande estadista, poderia socializá-la, assumindo, pela
Copasa, todo o universo do território mineiro, levando-lhe água e
esgoto tratados. Há poucos dias, debati essa questão com o
Deputado Carlin Moura. A Constituição, prezados servidores da
Copasa e Deputada Elisa Costa, teria de dar ao Estado a prerrogativa
de ele ser o detentor da concessão do serviço de água em todo o
território.

Aí, o Estado de Minas Gerais poderia discutir a universalização do
serviço, através de uma única empresa, pensando em subsídio
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cruzado. E, Deputado Weliton Prado, Uberlândia seria Copasa; mas
não é, e não será. Então, não adianta V. Exa., Deputada Elisa Costa,
e todos nós dizermos que precisamos fazer, através do subsídio
cruzado, uma arrecadação melhor a fim de levarmos água tratada ao
restante dos mineiros. Sabe por que isso não será possível? Porque,
se quisermos fazer isso simplesmente com a estratégia do subsídio
cruzado, a conta de água já está cara - como V. Exa. e o Deputado
Weliton Prado acabaram de dizer -, e ainda ficam de fora Uberaba,
Uberlândia, Governador Valadares, Juiz de Fora, Ipatinga, e por aí
afora. Eles têm empresa municipal.

Para quem nos está acompanhando, subsídio cruzado nada mais é
que alguém pagar uma conta de água cara, em Belo Horizonte, dar
lucro para a Copasa, e o lucro ser aplicado naquela cidade onde
praticamente 100% da população pagará tarifa social. A Copasa terá
prejuízo naquela cidade. E a cidade que paga mais dá um subsídio,
uma ajuda para a Copasa funcionar naquela mais pobre. Isso já existe
na Copasa e está fazendo a conta da Copasa ficar cara em
Divinópolis, em Belo Horizonte, em tantas cidades onde o trabalhador
é quem paga, não a empresa. Empresa, quando paga conta alta da
Copasa, inclui o valor da conta no produto e o vende ao trabalhador.
Se é empresa de roupa, se é lavanderia, se é lanchonete, ela faz a
conta dos gastos e inclui no preço daquilo que vai vender. O
trabalhador de Belo Horizonte e de Divinópolis paga a conta cara e
não tem jeito de transferir essa conta para ninguém. Portanto, se
ficarmos batendo nessa tecla, que é simples - através do subsídio
cruzado, levaremos o saneamento para outras centenas de cidades -,
estaremos falando simplesmente em aumentar mais a conta da
Copasa.

Ou então - aí que se assustem os servidores da Copasa -, o simples
seria o seguinte: já falaram aqui, mais de uma vez, que a Copasa está
dando um lucro enorme, e há poucos anos estava dando prejuízo. Se
formos simplesmente tentar levar o saneamento para mais de 200
cidades, sem levar em conta que lá a realidade social e econômica é
dura - são famílias que, às vezes, tirarão dinheiro de um programa
social para pagar a conta de água, e obviamente devemos ter tarifas
sociais -, em pouco tempo, a Copasa se tornará deficitária. Então, os
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servidores da Copasa terão motivo de sobra para se preocupar,
porque negociar com uma empresa que fecha o ano com o balanço
em vermelho, no prejuízo, é muito ruim e difícil. Que digam os
servidores da Volkswagen, do ABC Paulista, um dos setores sindicais
mais organizados do Brasil, que, há pouco tempo, teve de, em um
momento de crise do setor automobilístico, aceitar perdas reais.

Portanto, Deputada Elisa Costa, como V. Exa. conhece a realidade
do Norte de Minas, temos de enfrentar o problema de levar água e
esgoto tratado para lá, e não será aumentando a conta de água em
cidades como Belo Horizonte e Divinópolis. Temos sim de criar uma
alternativa.

O governo Aécio Neves teve a felicidade de buscar uma alternativa
séria, que respeita o direito dos trabalhadores da Copasa, o de quem
precisa da água e o de quem já está pagando uma conta alta, que não
pode subir mais. É isso o que temos diante de nós para votar. Por isso
tenho certeza de que o melhor para Minas Gerais é criarmos essa
subsidiária e fiscalizá-la, para que ela cumpra o objetivo de levar o
saneamento sem trazer prejuízo para os servidores da Copasa e sem
aumentar a conta de água.

Obrigado e desculpe-me, se me alonguei, mas V. Exa. compreende
que o raciocínio é realmente complexo e que era preciso uma
exposição plena. Muito obrigado pelo aparte.

A Deputada Elisa Costa - Na direção dessa reflexão, fica evidente a
responsabilidade dos Deputados e das Deputadas desta Casa de
aprovar ou não um projeto que influenciará o futuro da população do
Estado de Minas Gerais. Todos nós temos, sim, responsabilidade com
o saneamento, até mesmo historicamente. Percebe-se que a visão da
Copasa precisa se voltar para o social, e não para o capital aberto,
para pegar o seu lucro e investir nos seus acionistas, para quem
grande parte do lucro está sendo direcionado. Não havendo subsídio
cruzado, como faremos nas regiões empobrecidas? Que subsídio se
socializará para a população mais empobrecida do Estado? Se forem
reduzidas as tarifas, e se a subsidiária der prejuízo, quem arcará, em
última instância com esse prejuízo? Não será a subsidiária-mãe?
Provavelmente, se isso acontecer, a Copasa terá que arcar com esse
prejuízo. E mais: exatamente para que haja controle social e
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fiscalização, Deputado Domingos Sávio, queremos o conselho
estadual, um plano estadual. E queremos, sim, na região, um plano de
desenvolvimento com controle social.

Essa importante emenda que apresentamos, e que é o eixo do
nosso debate, até então não foi acatada. Não se está querendo ter
controle. É preciso avaliar e adiantar: queremos subuniversalização,
temos pontos em comum; queremos redução da tarifa, ponto em
comum. Não acordamos no nosso entendimento. Como isso será
feito? Criando-se subsidiária o problema será resolvido? Partir uma
empresa com a tradição da Copasa no Estado de Minas Gerais! É
necessário rever a Copasa, abrir as suas contas, mostrar
transparência à sociedade e, a partir disso, avaliar. Vamos fazer um
projeto regional no Estado a partir desses controles e da legislação
federal, que hoje não tem essa visão mercantilista. Pelo contrário, ela
recupera o papel do saneamento como visão social e para
universalização. Com a realização do debate sobre o saneamento e a
lei federal, por dois dias, ficou claro que acontece o contrário: ela
aponta, sim, para uma visão estatal, para um Estado social e para a
universalização do atendimento.

Deixo essa reflexão, muito mais profunda do que discutir sobre ser
governo ou ser oposição. Esse debate não está nesse nível, mas na
contribuição maior da Assembléia para universalizar o saneamento no
Estado com todos os atores políticos, especialmente os Municípios, as
entidades sindicais e todos que refletem sobre o saneamento no Brasil
e no Estado de Minas. O momento nos exige um compromisso maior,
uma reflexão maior para aprofundar esse projeto. Está chegando a
hora de votar, provavelmente à noite.

Concluo solicitando que nos detenhamos nesse projeto.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Agostinho Patrús Filho, solicitando a palavra pelo art. 70 do
Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao
Deputado Délio Malheiros. A Presidência defere o requerimento e fixa
ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Délio
Malheiros.

O Deputado Délio Malheiros - Antes de iniciar o pronunciamento,
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concedo aparte ao Deputado Fábio Avelar, a quem peço que leve em
conta a exigüidade do tempo.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Agradeço a cooperação de
V. Exa. Como queria dar prosseguimento ao debate proferido pela
ilustre Deputada Elisa Costa e percebi que, em razão do tempo, não
seria possível, manifestei-me agora.

Não poderia deixar de manifestar-me nesta tarde. Nós iniciamos a
discussão do Projeto nº 3.374, que cria subsidiária da Copasa e que
deverá ser votado hoje à noite, tendo em vista que a discussão já foi
concluída na semana passada.

Apresentei um requerimento a esta Casa para retirar o regime de
urgência desse projeto, a fim de termos oportunidade de aprofundar
essa questão. A partir de janeiro, no Brasil, o setor sofreu uma
mudança radical. Costumo dizer que seria interessante discutir a nova
legislação, com a criação da subsidiária. Preocupo-me - e essa
questão não tem sido abordada em nossos debates - com a nova
legislação federal.

Tenho alertado as pessoas e falado sobre isso. Tive oportunidade
de conversar com o dirigente do Sindágua, a quem demonstrei certa
preocupação, porque, no meu entendimento, a nova legislação, que já
se encontra em vigor, criou um sério problema para o saneamento
como um todo. Houve avanços? Sim, e o principal deles foi a
regulação. Entretanto, houve também deficiências, a exemplo da
omissão da titularidade. Aliás, essa foi uma deficiência e uma omissão
grave. Contudo, essa questão não vem sendo abordada.

Contraponho-me à visão da Deputada Elisa Costa, pois, na minha
opinião, esse projeto, a nova legislação facilitou o processo de
privatização e enfraqueceu a atuação do Estado. Os dirigentes
sindicais devem ficar atentos a essa questão. Como sempre digo, a
partir deste ano, viveremos um novo momento. Queira Deus que eu
esteja enganado! Porém acredito que, no Brasil, iniciaremos um
processo intensificado de privatização do setor.

Demonstrei essa preocupação aos meus colegas da Copasa, visto
que a atual conjuntura é bastante delicada. Observamos um grande
preconceito no que tange às empresas estaduais de saneamento.
Durante o ciclo de debates, notamos certo preconceito do Ministério
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das Cidades em relação às empresas de saneamento, quando se
fazem críticas pesadas à atuação delas no País como um todo, sem
mencionar os serviços autônomos que enfrentam o mesmo problema
de saneamento. Então, é uma questão grave, séria.

No tocante à criação das subsidiárias, infelizmente nosso
requerimento não foi atendido. Evidentemente, teremos oportunidade
de votar a matéria. Apresentamos uma emenda ao projeto, que, de
certa maneira, dirime dúvidas, já que retira o IDH da definição das
cidades a serem atendidas. Por ser funcionário de carreira da Copasa,
chegavam-me, freqüentemente, preocupações referentes aos
funcionários. Portanto é preciso observarmos bem essa questão, visto
que, ainda que se crie a subsidiária, jamais poderemos colocar em
risco a vida dos funcionários da empresa.

A pedido do Sindágua, procuramos hoje o relator, Deputado
Lafayette de Andrada, que acatou praticamente todas as emendas
apresentadas. Contatamos ainda o Secretário Adjunto de
Planejamento, Dr. Tadeu, que nos informou a possibilidade de o
governo do Estado, por meio da Copasa, e o Sindicato elaborarem um
documento transparente, com vistas a preservar a vida e a carreira
profissional dos funcionários da Copasa. Ademais, mesmo que se crie
a subsidiária, jamais ela poderá ser usada para demitir ou transferir os
funcionários, visando dar oportunidade a novos servidores. Fizemos
esse apelo ao governo do Estado, por intermédio do Secretário
Tadeu, que se comprometeu em nos dar essa segurança, em reunião
a ser realizada hoje, com o Sindágua.

Não pretendo tomar mais o tempo do ilustre Deputado. Para
finalizar, ressalto que esta Casa deve acompanhar, em primeiro lugar,
a questão do saneamento em todo o País, pois ela é muito grave. Se
a criação da subsidiária for aprovada, a Assembléia terá um
importante papel, qual seja, o de acompanhar a evolução da
subsidiária.

Agradeço-lhe a oportunidade. Mais tarde, voltarei a falar no assunto.
O Deputado Délio Malheiros - Obrigado, Deputado Fábio Avelar.
Em relação à Copasa, tivemos o cuidado de analisar os substitutivos

e as 15 emendas. Muitos assuntos no âmbito da Copasa são
tormentosos, como a questão da universalização dos serviços. Nasci
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num lugarejo denominado Contrato, onde, infelizmente, o povo bebe
lama, porque não dá lucro. Se desse lucro, a Copasa lá estaria. A
Copasa cobra 6m3 por unidade, e não pelo consumo efetivo.

O ar que entra no cano é um assunto já debatido por nós. Paga-se
ar a preço de água, e há prejuízo em dobro quando se cobra o esgoto.
Atualmente também há discussão sobre o hidrômetro individualizado.
Por último, debateremos o preço da tarifa, que é fixado
unilateralmente pela Copasa. Esses assuntos serão debatidos em
tempo oportuno.

O jornal “Estado de Minas” de sábado, dia 10, trouxe uma
reportagem relativa ao lixo em Belo Horizonte, que também é uma
questão de saúde pública. Curiosamente, o tratamento do PT no que
se refere a ele não é o mesmo da água. Há 10 anos, a SLU tinha 90%
da coleta de lixo em Belo Horizonte. Atualmente, 85% estão nas mãos
da iniciativa privada, e menos de 15% do lixo são coletados pelos
servidores da SLU.

A medição do lixo é uma das coisas mais estapafúrdias que existe.
Em Belo Horizonte choveu 70 dias no ano de 2007. Nesse período de
chuva, as ruas não foram varridas um dia sequer, e a empresa
recebeu 100%, como se todos os serviços tivessem sido realizados na
varrição. A mesma empresa que exerce a varrição ganhou de
presente a capina, e as praças de Belo Horizonte estão
absolutamente abandonadas.

O jornal “Estado de Minas” destaca que a Prefeitura de Belo
Horizonte não faz processo licitatório para a coleta de lixo desde 2004.
O jornal errou: não é desde 2004, mas sim desde 1999. Os quadros
da SLU permanecem sem empregados na coleta de lixo, enquanto a
empresa que financia o partido que está na Prefeitura ganhou, desde
1999, vários contratos sem licitação. É o chamado contrato
emergencial do lixo. Mas para os amigos? Dar o contrato para os
amigos? Para a empresa que me financia no poder? E a mesma
empresa especialista em lixo é também especialista em reforma de
posto de saúde e em reforma de escola, sem licitação. Essa empresa
exerce as mais diversas atividades: foi criada e foi-se adaptando ao
modelo da Prefeitura. A cada instante, ela ganha contrato sem
licitação. Portanto, o jornal errou. Foram R$70.000.000,00 apenas de
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2006 para cá, mas a coleta sem licitação data de 1999.
E o lixo? Não é como a água? Lixo é questão de saúde pública sim.

Em Belo Horizonte ora se faz um convênio com a Prefeitura de
Esmeraldas, para levar o lixo para lá, ora se diz que se vai colocar
num lixão de uma empresa privada, que construiu o depósito próximo
a Sabará. E a empresa gritou e ganhou um contrato sem licitação.
Dessa vez foi a Queiroz Galvão, e é assim que a Prefeitura leva a
questão do lixo.

Há uma preocupação muito grande com a água, e com razão. Foi
dito que há necessidade de se universalizar o serviço, para que haja
qualidade. Também é preciso baratear a tarifa da Copasa, que cobra
um preço absurdo. Concordo com tudo isso.

Falam em acabar com as denominadas cobranças da água, feitas
de forma unilateral pelo prestador de serviços. E quanto ao lixo?
Como fica essa história do lixo? Como fica essa história de a
empresa, desde 1999, coletar lixo sem licitação e de os funcionários
da SLU, que foram treinados para isso, permanecerem afastados?
Isso não é razoável. Há que se ter um mínimo de coerência.

Analisei esse projeto minuciosamente. Deve haver um projeto
razoável, especialmente para as regiões mais pobres do Estado,
como o Vale do Jequitinhonha, que possui IDH baixo e precisa de
água tratada, pois isso é uma questão de saúde pública. A cada
centavo que se investe no saneamento, economizam-se R$0,02 lá na
ponta, com os problemas relacionados com a saúde. Concordo que
deve haver investimento. O que não dá para entender é que se
pregue uma política em Belo Horizonte e se aplique outra.

O PT diz que tem de ser saneamento universalizado, mas, quando
ele vai tratar do lixo de alguém que financia as suas campanhas, é
diferente, nasce para o amigo, paga-se o dia que não tem coleta e faz-
se aquilo que interessa à empresa, e não ao Município. Essa é uma
questão que realmente precisa ser passada a limpo, porque o
discurso contradiz a prática.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Délio
Malheiros. Além de estar acompanhando o seu discurso, também
acompanhei, dias atrás, a manifestação de V. Exa. nesta Assembléia
Legislativa, com dados e argumentos irrefutáveis, dado o seu
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conhecimento e o trabalho que vinha desenvolvendo como Vereador à
Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Quero parabenizá-lo pelo trabalho de oposição realizado em Belo
Horizonte. Hoje há somente um Vereador de Oposição na Câmara
Municipal, já que V. Exa. veio para cá, mas, durante o tempo em que
esteve lá, representou a população de Belo Horizonte com dignidade,
demonstrando erros e equívocos do PT à frente da Prefeitura desta
cidade.

É interessante como V. Exa. levanta a questão da SLU, porque algo
terrível vem acontecendo neste momento. Ao representante da SLU,
representante dos servidores da Prefeitura de Belo Horizonte, foi-lhe
negada a licença para representar os servidores no sindicato.
Deputado Délio Malheiros, ele perderia o cargo; pior, seria dispensado
do serviço público, porque estaria representando os servidores da
Prefeitura. É isso que se faz em Belo Horizonte: cala-se a boca do
servidor da SLU, que não aceita o que está acontecendo.

Essa empresa de que V. Exa. fala é a mesma que V. Exa.
denunciou desta tribuna. Além de varrer as ruas de Belo Horizonte - e
varrer muito mal -, também capina as praças e faz casas dentro de um
contrato feito com uma ONG. A ONG contrata essa empresa que
financia as campanhas do PT. Foi isso que vimos e ainda estamos
vendo.

Desculpe-me ter tomado tanto tempo. Espero que o Presidente lhe
conceda mais tempo, para que V. Exa. continue a fornecer esses
dados tão importantes para o povo de Belo Horizonte. Estamos
pagando um IPTU altíssimo à Prefeitura de Belo Horizonte para ela
fazer contrato sem licitação.

Muito obrigado.
O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado João Leite.
A taxa de lixo, contestada pelo Supremo, vem cobrada no IPTU e

realmente é um valor absurdo pago pelo cidadão de Belo Horizonte.
No jornal “Estado de Minas” do dia 9 de março, foi publicada uma

reportagem mostrando que a cidade de Belo Horizonte está
absolutamente abandonada, com seus passeios esburacados, e a
Prefeitura não toma nenhuma providência para resolver essa questão.

Apresentei na Câmara um projeto determinando a solidariedade
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entre as empresas. A Prefeitura não responsabiliza os seus
prestadores de serviço em relação aos passeios que estão
absolutamente degradados e cheios de irregularidades. Eles foram
quebrados, danificados, mas as empresas prestadoras de serviços do
Município nada fazem.

Deputado João Leite, essa denúncia do lixo, que o “Estado de
Minas” divulga, foi levada por este Deputado - na época em que era
Vereador - ao Ministério Público, junto com 156 irregularidades
envolvendo o Município de Belo Horizonte. Agora, o Ministério Público
está apresentando essas ações civis públicas na Justiça contra o
Município.

Sobre o concurso público, nunca vi nada tão vergonhoso. A
Prefeitura faz um concurso para engenheiro, na Sudecap, e as
pessoas que passam não são chamadas, e a Prefeitura pinça, na fila,
aqueles que não passaram, mas que são ligados ao PT, e contrata
essas pessoas com contrato administrativo, ganhando três vezes mais
do que o servidor de carreira.

E são essas pessoas que cuidarão da medição nas obras da
Sudecap, que hoje estão 100% nas mãos da iniciativa privada, sem
licitação. Que moral tem uma Prefeitura para reclamar certas coisas,
se ela não tem o menor compromisso com o cidadão de Belo
Horizonte, com o direito e a Constituição?

Há que exigir o mínimo de coerência, porque não se pode pregar
concurso público sem fazer contrato administrativo, chamando quem
não passou nas provas; não se pode pregar que a Copasa faça o
serviço dessa forma, se hoje o serviço de lixo está 90% nas mãos de
empresas privadas; não se pode exigir moralidade onde ela não é
verdadeiramente praticada.

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 14, às 20
horas, e para a reunião especial também de amanhã, às 9 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
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na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

27/2/2007
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia e o Deputado Dimas Fabiano,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dimas
Fabiano, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados André Quintão em que solicita a
realização de audiência pública desta Comissão e da Comissão de
Participação Popular, com a finalidade de discutir a elaboração e
implementação de uma política estadual, permanente e sistematizada,
voltada para a cultura no âmbito do Estado de Minas Gerais; da
Deputada Gláucia Brandão em que solicita seja realizada audiência
pública com os convidados que menciona, para debater os programas
existentes no Estado que visem o fomento e incentivo às iniciativas
culturais nos Municípios mineiros, e do Deputado Sávio Souza Cruz
em que solicita seja encaminhado ofício à Secretaria de Cultura de
Minas Gerais solicitando diligências junto ao governo do Estado de
São Paulo para verificar a possibilidade de aquisição do arquivo da
Exposição Temporária "Grande Sertão: Veredas", que está em vias de
encerrar-se no Museu da Língua Portuguesa localizado na Estação da
Luz, na Capital paulista. A Presidência sugere que as reuniões
ordinárias da Comissão se realizem às terças-feiras, às 15 horas, o
que é acatado pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
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convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis - Maria Lúcia.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 6/3/2007
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar, e Leonardo Moreira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes, e informa que a
reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Registra-se a
presença do Deputado Délio Malheiros. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio
Moreira, Eros Biondini, Délio Malheiros, Leonardo Moreira e Sargento
Rodrigues (5) em que solicitam, respectivamente, sejam realizadas
reuniões para, em audiência pública, se debater, no Distrito do
Barreiro, a instalação de uma Delegacia da Mulher e mais uma
Seccional da Polícia Civil na região, bem como a aplicação do
Programa Olho Vivo; a aplicabilidade da Lei nº 16.301, de 7/8/2006,
que disciplina a criação de cães de raças que especifica e dá outras
providências; questões de segurança pública no Estado de Minas
Gerais, especialmente as medidas propostas pelo Pacote
Antiviolência do Governo Federal e o uso de celulares nos presídios;
metas da administração penitência em relação à implantação de
unidades prisionais, com a presença do Subsecretário de
Administração Penitenciária; e, no Município de Almenara, questões
relacionadas com a segurança pública, entre elas a criação de um
Batalhão de PMMG e a implantação de uma penitênciária no Vale do
Jequitinhonha. Em seguida, fica estabelecido que as reuniões
ordinárias da Comissão serão realizadas às terças-feiras, às 8h45min,
no Plenarinho III. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Paulo Cesar.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/3/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Domingos Sávio,
Inácio Franco e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado André Quintão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 34/2007, no 1º
turno, para o qual designou como relator o Deputado Ademir Lucas.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Domingos Sávio, em
que pede seja solicitado ao Presidente do Tribunal de Justiça o
desarquivamento do projeto de lei complementar que trata da
organização judiciária ou o encaminhamento de outro projeto relativo
a essa matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo - Ademir Lucas - Inácio

Franco.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/3/2007

Às 10h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
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Elisa Costa e os Deputados Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio,
Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sebastião Helvécio, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de
2/3/2007: ofícios dos Srs. Luiz Cláudio Monteiro Morgado,
Coordenador-Geral de Finanças, Convênios e Contabilidade do
Ministério do Desenvolvimento Agrário; Marx Fernandes dos Santos,
Gerente Regional de Negócios da Caixa Econômica Federal, e Dimas
Wagner Lamounier, Superintendente Regional da mesma instituição;
Luiz Antônio Chaves, Diretor-Geral do Iter-MG; Fernando Fonseca,
Diretor-Presidente da Cenibra; e da Sra. Elaine Rodrigues Santos,
Diretora de Gestão Interna da Secretaria Executiva do Ministério da
Cultura. Registra-se a presença do Deputado Zé Maia, que assume a
Presidência e comunica que as reuniões ordinárias serão realizadas
às quartas-feiras, às 10h30min, no Plenarinho IV. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, no 1º turno, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 22/2007
(Deputado Sebastião Helvécio) e 43/2007 (Deputado Jayro Lessa).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 22
e 43/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados, o primeiro, em
virtude de solicitação do prazo regimental pelo relator, Deputado
Sebastião Helvécio; e o segundo, por determinação do Presidente da
Comissão, motivada pelo fato de não cumprir pressupostos
regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Zé Maia, em que solicita a realização de
audiência pública para cumprir as disposições da Lei de
Responsabilidade Fiscal no que se refere à demonstração, por parte
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do Poder Executivo, do cumprimento das metas fiscais estabelecidas
para o Estado em 2006, sendo convidados para a reunião a Sra.
Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,
e o Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda; da Deputada Elisa
Costa, em que solicita seja realizada audiência pública para obter
esclarecimentos sobre a transação em que a Minas Gerais
Participações - MGI - leiloou créditos do Banco Open; e do Deputado
Lafayette de Andrada, em que pede seja solicitada ao Secretário de
Fazenda e à Diretora-Presidente da MGI informação sobre a
transação a que se refere o requerimento da Deputada Elisa Costa.
Registra-se a presença do Deputado Jayro Lessa. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2007.
Zé Maia,  Presidente - Jayro Lessa - Agostinho Patrús Filho -

Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 3.815/2006
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

o projeto de resolução em tela aprova as contas do Governador do
Estado referentes ao exercício de 2005.

No prazo regimental de 10 dias, foram apresentadas à proposição
uma emenda e um substitutivo, publicados no “Diário do Legislativo”
em 28/2/2006. A requerimento da autora, foi retirado o substitutivo.
Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer.

Fundamentação
O projeto de resolução em questão objetiva aprovar as contas do

Governador do Estado relativas a 2005. Ele é resultado de
deliberação desta Comissão, após a apreciação da Mensagem nº
570/2006, que encaminhou as contas relativas àquele exercício para
análise da Assembléia Legislativa. Foi anexado a essa mensagem o
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Ofício nº 44/2006, do Tribunal de Contas do Estado, que encaminhou
cópia do Processo nº 710.796, contendo o estudo técnico elaborado
pela Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária -
Caeo - do Tribunal, bem como o parecer prévio exarado pela Corte de
Contas, que opinou favoravelmente à aprovação das contas do
exercício de 2005, com as recomendações destacadas nos votos dos
Conselheiros.

A execução do orçamento fiscal do exercício de 2005 registrou uma
receita arrecadada de R$25.513.724.170,28, o que representou um
acréscimo de 6,49% em relação ao previsto. A despesa realizada foi
de R$25.292.069.834,95, que também apresentou um acréscimo de
5,57% em relação ao valor fixado inicialmente. Com esses valores,
constatou-se um superávit de R$221.654.335,33, número de grande
significado, uma vez que a execução do orçamento fiscal do Estado
registrava déficits sucessivos. No tocante aos investimentos, as
despesas de capital atingiram o montante de R$3.145.860.978,71, o
que representa um aumento de 60% em relação ao ano anterior.

A Emenda nº 1 propõe dar nova redação ao art. 1º do projeto, de
forma a aprovar as contas com as ressalvas dos “itens referentes ao
cumprimento das vinculações constitucionais às ações e serviços
públicos de saúde e ao amparo e fomento à pesquisa”.

Com relação aos recursos aplicados em saúde, é de grande
discussão se os gastos com saúde dever-se-iam restringir às
despesas com ações e serviços públicos de saúde promovidos pelos
órgãos e entidades integrados ao SUS, bem como se o financiamento
desses gastos deve-se dar apenas com recursos ordinários do
Tesouro do Estado.

A grande discussão sobre o assunto, principalmente no campo
jurídico, reside na não-edição da lei complementar a que se refere o §
3º do art. 198 da Constituição Federal. Portanto, até que se definam,
no plano federal, as ações e serviços públicos que podem ou não ser
computados como gastos com saúde para fins de atendimento ao
limite estabelecido, acompanhamos o entendimento da Corte de
Contas, que considerou as aplicações em saúde dentro dos limites
constitucionais vigentes.

Quanto à Fapemig, em que pese os repasses não terem sido
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realizados em parcelas mensais equivalentes a um doze avos, é
importante registrar que em 2005 foi executado o maior orçamento de
sua história. Considerando o orçamento autorizado nos três últimos
exercícios para a Fapemig, observamos os seguintes números:
exercício de 2003, R$98.434.208,70; exercício de 2004,
R$125.801.166,00; e exercício de 2005, R$152.856.386,00.
Comparando 2005 com 2003, o acréscimo foi de 55,28%. Em termos
de execução, o aumento foi de 210,48%. O valor executado no
exercício de 2005 possibilitou a modernização dos procedimentos
administrativos, incorporando técnicas inovadoras de gestão de
projetos. Fruto disso é a inexistência, ao final do exercício, de passivo
financeiro de projetos de anos anteriores. A Fapemig investiu cerca de
R$7.900.000,00 em pesquisa junto às empresas com sede no
território mineiro. Manteve parceria com o Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq -, o que possibilitou
a concessão de 346 quotas do programa Bolsas de Iniciação
Científica Júnior. Seu relacionamento com vários outros órgãos
federais propiciou a captação de R$17.200.000,00 em recursos extra-
orçamentários. Foi concedido um total de 634 bolsas para mestrado e
doutorado, com recursos da ordem de R$6.733.764,00, registrando
recorde histórico.

Uma vez que as irregularidades apontadas pela Emenda nº 1 se
encontram no relatório da Caeo, órgão técnico do Tribunal de Contas
do Estado, e no parecer prévio da Corte de Contas - neste tais
irregularidades foram apontadas também como ressalvas, porém com
determinações e recomendações a serem cumpridas pelo Poder
Executivo, não ensejando a suspeição das contas do Governador -,
somos pela rejeição da Emenda nº 1.

Assim, acompanhamos a decisão do Tribunal de Contas, que
entendeu que as falhas e deficiências constatadas não
comprometeram a gestão financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado, uma vez que não houve indícios de
malversação dos recursos públicos.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, em turno único, do Projeto de

Resolução nº 3.815/2006 na sua forma original e pela rejeição da
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Emenda nº 1.
Sala das Comissões, 14 de março de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho - André Quintão -
Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 106/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da
Mensagem nº 13/2007, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual Madalena Pereira
Jorge à escola estadual de Ensino Fundamental situada no Município
de Setubinha.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/2/2007 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 106/2007 tem como finalidade denominar Escola

Estadual Madalena Pereira Jorge a escola estadual de Ensino
Fundamental situada na Fazenda Soturno I, no Município de
Setubinha.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União estão elencadas no art. 22 da Constituição
da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez,
estão previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar
normas sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação
federal e estadual, para atender às suas peculiaridades. Quanto ao
Estado, a regra básica está consagrada no § 1º do art. 25. É a
chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado.

No plano infraconstitucional, a Lei Estadual nº 13.408, de 1999,
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estabelece as condições para se dar nome aos próprios do Estado.
Segundo suas normas, é competência do Legislativo dispor sobre a
matéria e a escolha deve recair em nome de pessoa falecida que se
tenha destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Carta mineira não a inseriu no domínio reservado aos titulares dos
Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do
Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto pelo
Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
administração pública.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 106/2007.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 107/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da
Mensagem nº 14/2007, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar a denominação de Escola Estadual Professor Paulo Freire
a escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no
Município de Uberlândia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/2/2007 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 107/2007 tem como finalidade dar a

denominação de Escola Estadual Professor Paulo Freire à escola
estadual de ensino fundamental e médio localizada no Presídio
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Professor Jacy de Assis, situado no Município de Uberlândia.
No que se refere à competência normativa, as matérias que só

podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei
Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que,
além de atribuir ao Legislativo a competência de dispor sobre a
matéria, estabelece as exigências de que o homenageado seja
falecido, haja correlação entre a destinação do próprio público e a
área em que ele se tenha destacado e inexista outro bem com a
mesma denominação no Município. Essas exigências foram
plenamente atendidas, conforme esclarecimentos do autor da matéria.

Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio da
iniciativa reservada aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Tribunal
de Contas ou ao Ministério Público, sendo adequada a apresentação
do projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização
da administração pública.

Estando o projeto em harmonia com o ordenamento vigente, inexiste
óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 107/2007.
Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 24/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o 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.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/2/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social para receber parecer, nos termos do art.
188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme determina o art.
102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
O projeto de lei em apreço, a par de estabelecer a obrigatoriedade

de as concessionárias de transporte intermunicipal de passageiros
afixarem, nos uniformes dos motoristas e ajudantes de viagem, as
etiquetas contendo os dados relativos a grupo sangüíneo e fator RH,
determina também que os custos relativos aos exames de sangue e à
confecção dessas etiquetas ficarão a cargo exclusivo das empresas
concessionárias.

A nosso ver, a proposição deve ser analisada sob dois aspectos. O
primeiro diz respeito à competência do Estado federado para editar
normas sobre transporte coletivo intermunicipal e as condições
necessárias à adequada execução do serviço; o segundo refere-se à
integridade física das pessoas que executam atividades dessa
natureza, tanto na condição de concessionárias como de
permissionárias de serviço público.

Quanto ao primeiro aspecto, cabe salientar que o critério básico
consagrado no ordenamento constitucional brasileiro para definir as
competências das entidades federadas é o da predominância do
interesse. O assunto de interesse nacional encarta-se no âmbito de
competência da União, ao passo que o assunto de interesse regional
se enquadra no campo de abrangência do Estado membro, ficando a
cargo do Município a execução de serviços de interesse local. No
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caso específico do Estado, a regra capital para a delimitação de sua
competência reside no art. 25, § 1º, da Carta Magna, segundo o qual
“são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição”. É a chamada competência residual ou
remanescente, que abarca o conjunto de ações ou atividades não
reservadas à União ou aos Municípios.

A Constituição mineira prevê, no art. 10, IX, a competência do
Estado para explorar os serviços de transporte rodoviário estadual de
passageiros, o qual poderá prestá-los diretamente, ou seja, por meio
dos órgãos que integram sua estrutura administrativa, ou mediante
delegação a empresas particulares, nesse caso mediante concessão
ou permissão. Na condição de detentor da titularidade do serviço de
transporte coletivo intermunicipal, é lícito ao Estado editar normas
jurídicas que nortearão a execução do serviço, ainda que este seja
prestado mediante concessão, que é um contrato administrativo que
tem como um dos atributos o equilíbrio financeiro da avença. Essa
cláusula econômica, que funciona como garantia de lucro para o
concessionário, não tem o condão de impedir o Estado de alterar,
unilateralmente, as cláusulas regulamentares, contanto que mantenha
o equilíbrio entre os encargos do concessionário e a remuneração que
lhe é devida. Se pode fazê-lo pela via contratual, por que não poderia
fazê-lo pela via legislativa?

O simples fato de o serviço ser prestado em regime de concessão
não impede o Estado de baixar normas supervenientes sobre o
transporte coletivo intermunicipal, pois é ele o titular do serviço,
cabendo à empresa privada tão-somente a sua execução, sob a
fiscalização e controle do poder público.

O segundo aspecto diz respeito à questão da saúde e da integridade
física dos trabalhadores dessas empresas, pois o objetivo por
excelência da proposição é garantir a proteção da saúde dos que
trabalham nessas concessionárias, mediante a identificação do grupo
sangüíneo e do fator RH, dados importantes em situações de acidente
e que agilizam sobremaneira os procedimentos de socorro e
tratamento. Sob este ângulo, a Constituição da República prevê, no
art. 24, XII, a competência legislativa concorrente do Estado no
tocante à proteção e defesa da saúde.
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Dessa forma, parece-nos que o projeto sob comento não padece de
vício jurídico, pois trata de matéria (transporte coletivo intermunicipal)
que se encarta no campo legiferante do Estado, o qual possui
competência para legislar sobre defesa da saúde.

Entretanto, o projeto é omisso quanto à conseqüência jurídica do
descumprimento da norma pelas empresas concessionárias, o que
poderia acarretar a ineficácia da futura lei. Para corrigir tal omissão,
apresentamos a Emenda nº 1, que tem o objetivo de estabelecer
multa no valor de quinhentas UFEMGs em caso de descumprimento
dessa regra jurídica.

Além disso, a proposição é omissa em relação à cláusula de
vigência, que é obrigatória em textos legislativos. Para sanar tal vício
de técnica legislativa, apresentamos a Emenda nº 2.

Finalmente, ressalte-se que projeto de conteúdo análogo tramitou na
legislatura passada sob o nº 657/2003, de autoria do Deputado José
Milton, tendo sido arquivado ao término da legislatura, nos termos
regimentais.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 24/2007 com as
Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. - O não-cumprimento do disposto nesta lei importará o

pagamento de multa no valor de quinhentas UFEMGs.”.
Emenda nº 2

Acrescente-se onde convier:
“Art. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”.
Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 99/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe
“altera a Lei nº 10.745, de 25/5/1992, que dispõe sobre o ajustamento
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dos símbolos de vencimento e dos proventos do pessoal civil e do
pessoal militar do Poder Executivo”.

Desarquivado a requerimento do autor, o projeto foi publicado no
“Diário do Legislativo” de 17/2/2007 e distribuído às comissões
competentes, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da proposição
quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição tem por escopo modificar a Lei nº 10.745, de 1992,

com as alterações posteriores, no que se refere à concessão do vale-
alimentação e do vale-transporte ao servidor público civil do Poder
Executivo. Para tanto, propõe estabelecer as localidades onde haverá
a concessão desses benefícios, a finalidade e o valor do vale-
transporte, que será o equivalente ao preço da passagem no
Município onde o servidor presta serviço, e o valor do vale-
alimentação, por dia de trabalho, além de prever a regulamentação da
matéria no prazo de 90 dias.

Verifica-se que a proposição trata de servidores pertencentes aos
quadros da estrutura do Poder Executivo, visto que a lei que se
pretende alterar dispõe sobre reajustamento dos vencimentos e dos
proventos do pessoal civil e do pessoal militar do Poder Executivo.

Não obstante a louvável iniciativa parlamentar, a proposição
contradiz as alíneas ”b” e “c” do inciso III do art. 66 da Constituição
Estadual, que conferem competência privativa ao Governador do
Estado para deflagrar o processo legislativo sobre matéria relativa à
fixação da remuneração de cargo e função públicos dos órgãos das
administrações direta, autárquica e fundacional e ao regime jurídico
dos respectivos servidores públicos. Remuneração é o somatório das
várias parcelas pecuniárias a que faz jus o servidor.

Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu,
reiteradamente, que padecem de vício de inconstitucionalidade formal
normas estaduais que desrespeitam a prerrogativa do Chefe do
Executivo de iniciar o processo legislativo, e nem mesmo a ulterior
aquiescência do Governador do Estado, mediante sanção do projeto
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de lei, tem o condão de corrigir esse defeito jurídico radical.
Precedentes: Adins 2417/SP, relator: Ministro Maurício Corrêa,
julgada em 3/9/2003; 2569/CE, relator: Ministro Carlos Velloso,
julgada em 19/3/2003; 2707/SC, relator: Ministro Joaquim Barbosa,
julgada em 15/2/2006.

Ainda se impõe observar que a proposição não atende às normas
estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente pelo
fato de resultar em aumento da despesa com pessoal, sem prévia
dotação orçamentária e autorização específica na LDO (arts. 16 e 17).

Oportunamente, cabe ressaltar decisão recente do Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, concedendo liminar, por
unanimidade, à Prefeitura Municipal de Vassouras para sustar os
efeitos da emenda à Lei Orgânica desse Município, que instituiu o
vale-transporte para os servidores municipais. Segundo o relator do
processo, o dispositivo que se originou de emenda parlamentar fere a
Constituição Estadual, no que se refere à reserva de iniciativa do
Chefe do Executivo para dispor sobre regime jurídico de servidores e
aumento de despesa. O voto do relator foi acompanhado pelo de 23
Desembargadores. A representação foi proposta pelo Município de
Vassouras contra a Câmara Municipal, que promulgou a emenda
(Processo nº 2007.007.00002, julgamento da liminar em 26/2/2007).

De todo o exposto, o projeto em análise revela-se inconstitucional,
razão pela qual apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Somos, pois, pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela

ilegalidade do Projeto de Lei nº 99/2007.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 110/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 110/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.096/2005, autoriza o Departamento de Estradas de
Rodagem – DER-MG – a assumir a estrada que menciona.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/2/2007, a proposição foi
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distribuída a esta Comissão e à Comissões de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

Cabe-nos, agora, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
A proposição sob comento tem o objetivo de autorizar o DER-MG a

assumir o controle e a manutenção da estrada que liga o Município de
Ninheira ao Município de São João do Paraíso, o que abrange a
prática dos atos administrativos necessários à efetivação do controle
da referida estrada.

Levando em conta que projeto idêntico tramitou nesta Casa na
legislatura passada, o qual foi objeto de análise por parte desta
Comissão, vamos manter a mesma linha de argumentação utilizada
naquela oportunidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que esta Comissão, ao apreciar
projetos de lei semelhantes, reiteradas vezes já se manifestou pela
inviabilidade jurídica da medida que preconizam, não obstante a alta
relevância do problema que visam a solucionar. Com efeito, não se
pode admitir que lei estadual autorize o Executivo Estadual a
apoderar-se de bem público municipal com o fito de mantê-lo, ainda
que o Município o desejasse. Admitir tal possibilidade seria violar a
autonomia política, administrativa e financeira do Município
consagrada na Constituição da República, ponto essencial do sistema
federativo brasileiro. Ora, a cooperação entre os entes federados
opera-se, normalmente, por meio dos convênios, livremente
pactuados entre os interessados.

Nesse particular, a Lei nº 11.403, de 1994, que organiza a autarquia
DER-MG, disciplina as formas de cooperação dessas entidades com
os Municípios e demais entidades públicas ou privadas, assim dispõe
em seu art. 3º, incisos III, VIII e X:

“Art. 3º - Para a consecução dos seus objetivos, compete ao DER-
MG:

(...)
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III - executar, direta e indiretamente, os serviços de projetos,
implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
ambiente, nos termos da legislação própria;

VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo,
com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas
rodovias;

X - cooperar, técnica e financeiramente, com o município em
atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;”.

Verifica-se, pois, que o DER-MG pode e deve cooperar com os
Municípios, seja executando diretamente o serviço de manutenção de
rodovias municipais, seja prestando apoio técnico ou financeiro,
bastando, para tanto, que Estado e Município se articulem e celebrem
convênio nesse sentido.

Portanto, além de ser desnecessário autorizar a citada autarquia a
promover tal tipo de ajuste, uma vez que a lei de que se cogita já
prevê os mecanismos de cooperação entre o Estado e os outros entes
federados, deve-se acrescentar que não cabe ao Legislativo autorizar
o Executivo a celebrar convênios de qualquer natureza, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal, que julgou procedente a
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 165/5, por meio da qual se
impugnou o inciso XXV do art. 62 da Carta mineira, que submetia a
celebração do referido instrumento à aprovação prévia deste
Parlamento.

Por outro lado, cabe ressaltar que é a própria Constituição que
estabelece os casos em que determinados atos do Executivo
dependem de autorização prévia do Legislativo, visto que o assunto
diz respeito a relacionamento entre os Poderes do Estado. Para
exemplificar, a criação ou extinção de empresa pública ou de
sociedade de economia mista pelo Executivo depende de autorização
desta Casa por meio de lei específica, consoante prevê o art. 14, § 4º,
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II, da Carta mineira. Igualmente, a aquisição de bem imóvel, a título
oneroso, necessita de autorização legislativa, conforme dispõe o
“caput” do art. 18 da citada Constituição. Da mesma forma, a abertura
de crédito suplementar ou especial pelo Executivo ou pelo Judiciário
depende de prévia autorização legislativa desta Casa, nos termos do
art. 161, V, da Carta Política mineira. Nesses casos, o instrumento
normativo que legitima tais comportamentos do Executivo é a lei
formal aprovada no Parlamento.

Há, ainda, situações em que a autorização prevista no texto
constitucional reveste a forma de resolução do Poder Legislativo.
Como exemplos, pode-se mencionar a autorização para o Governador
ausentar-se do Estado por período superior a 15 dias, em
conformidade com a regra do art. 66, I, “f”, da Constituição.
Igualmente, a edição de lei delegada pelo Chefe do Poder Executivo
depende de habilitação prévia da Assembléia Legislativa mediante
resolução, que especificará seu conteúdo e os termos de seu
exercício, consoante prevê o art. 72 da citada Carta Política.

Os dispositivos mencionados comprovam a tese de que o tema
atinente a autorização legislativa tem sede constitucional, não
cabendo ao legislador ordinário ampliar as hipóteses explicitamente
previstas na Carta Magna.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 110/2007.
Sala das Comissões, 8 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 130/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 130/2007, ex-Projeto de Lei nº 3.093/2006,
desarquivado a requerimento do autor, Deputado Sávio Souza Cruz,
“veda aos órgãos das administrações direta e indireta vinculados a
quaisquer dos Poderes do Estado a locação de veículos automotores
licenciados fora do Estado de Minas Gerais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/3/2007, a proposição foi
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distribuída a esta Comissão e às Comissões de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação
A proposição sob comento proíbe aos órgãos e entidades da

administração direta e indireta dos Poderes do Estado a locação de
veículos automotores licenciados fora do território mineiro, no intuito
de combater a burla do sistema tributário nacional e a elisão fiscal,
conforme consta na justificação do projeto. Segundo o autor, muitas
locadoras de veículos, no propósito deliberado de diminuir sua carga
tributária, licenciam seus automóveis nos Estados onde a alíquota do
IPVA é menor do que a fixada em Minas Gerais, trazendo,
posteriormente, tais veículos para serem locados neste Estado. Dessa
maneira, os veículos fazem parte do mercado de locação mineiro,
embora gerem impostos para outro Estado da Federação.

Inicialmente, cumpre salientar que a administração pública brasileira
manifesta-se em três níveis de organização político-administrativa, a
federal, a estadual e a municipal, por meio de suas entidades, de seus
órgãos e agentes, com vistas a atender concretamente às
necessidades coletivas. A cidada estrutura é objeto do direito
administrativo, conforme o magistério de Maria Sylvia Zanella di
Pietro: “definimos o Direito Administrativo como o ramo do direito
público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas
administrativas que integram a Administração Pública, a atividade
jurídica não contenciosa que exerce e os bens de que se utiliza para a
consecução de seus fins, de natureza pública”.

Todas as entidades federadas estão habilitadas a editar normas
jurídicas sobre organização da administração pública e licitação, uma
vez que o assunto se enquadra no âmbito do direito administrativo.
Entretanto, o projeto em análise afronta princípios consagrados na
Constituição da República e no ordenamento jurídico vigente, como
veremos a seguir.
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Ora, a Carta Magna, no “caput” do art. 37, consagra princípios
destinados à orientação do administrador público na prática de atos e
procedimentos administrativos, de modo a garantir a boa
administração, que, segundo o constitucionalista José Afonso da
Silva, consubstancia-se na correta gestão dos negócios públicos e no
manejo dos recursos públicos no interesse coletivo, com o que
também assegura aos administrados o direito a práticas
administrativas honestas e probas (“Curso de Direito Constitucional
Positivo”, 13ª ed., p. 614).

Entre esses princípios, figura o da licitação pública, previsto no art.
37, XXI, da mencionada Carta Política, segundo o qual “ressalvados
os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública
que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as
condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.

O referido princípio é o corolário dos princípios constitucionais da
moralidade pública, da impessoalidade e do tratamento isonômico dos
eventuais contratantes com o poder público.

A Lei Federal nº 8.666, de 1993, que contém normas gerais de
licitação e contratação, estabelece, em seu art. 3º, que a licitação
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
administração. O mesmo artigo prevê, ainda, no § 1º, inciso I, que é
vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos
atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente
ou irrelevante para o específico objeto do contrato.

No plano jurisprudencial, trazemos à colação as seguintes decisões
atinentes ao tema:

“É ilegal exigir-se que o licitante seja fabricante do produto licitado,
na medida em que isto restringe a concorrência” (TRF- DJU de
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4/12/86, p. 23.897).
“A regra na licitação é a participação do maior número possível de

licitantes, devendo o edital ser parcimonioso e criterioso ao fixar
requisitos, pois são proibidas as condições impertinentes, inúteis ou
desnecessárias” (TJ/SP-LEX nº 172/109).

“Inconstitucionalidade de norma de lei estadual que discrimina os
licitantes em função da sede da empresa ou da industrialização de
produtos de modo a assegurar preferência quando localizadas no
Estado”. (STF, Ministro Relator Rafael Mayer, em RDA 150/125). No
mesmo sentido: “Licitação. Exigência de inscrição em cadastro local e
manutenção de estabelecimento no território do Estado” (STF,
Ministro Relator Octavio Gallotti, em RDA 162/204).

“Não se compadece com o princípio da igualdade entre os licitantes
a exigência, em edital de processo licitatório, que visa a restringir o
número de concorrentes” (TRF, em RDA 166/115).

Verifica-se, portanto, que o projeto em apreço não se coaduna com
os princípios norteadores do procedimento licitatório, pois, restringe
consideravelmente a participação dos interessados na licitação,
exatamente o oposto do que preconiza a Carta Magna e o estatuto
geral das licitações. No afã de combater a elisão fiscal, a proposição
estabelece discriminação entre as empresas que licenciam seus
veículos no Estado e as que o fazem em outras entidades da
Federação, contrariando diretamente o comando do art. 3º, § 1º, inciso
I, da Lei nº 8.666.

A nosso ver, tal exigência mostra-se desnecessária ao cumprimento
do objeto da licitação, restritiva quanto ao seu caráter competitivo e
impertinente quanto à finalidade do certame, qual seja a de selecionar
a proposta de contratação mais vantajosa, o que configura a busca
por melhor qualidade na prestação do serviço e maior benefício
econômico.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 130/2007.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 133/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em

análise cria o cadastro do patrimônio histórico e artístico de Minas
Gerais e dá outras providências.

Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.053/2003, a
proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o
art. 188 do Regimento Interno, emitir parecer quanto à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo pretende criar um sistema de cadastro e

controle do patrimônio histórico e artístico mineiro.
Para tanto, determina que deverão ser cadastrados “todos os bens

móveis e as obras de arte, integradas ou não aos equipamentos
urbanos, marcos e objetos isolados ou integrados à arquitetura e aos
conjuntos urbanos, de relevância histórica ou artística, pertencentes
ou não ao patrimônio público”.

Determina, ainda, quais dados deverão constar do cadastro e que o
sistema deverá ser desenvolvido de modo a permitir o controle por
parte dos órgãos de segurança sobre a movimentação dos bens
cadastrados.

Por fim, o projeto estabelece multa, no valor máximo de 100.000
Ufemgs (cem mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), a ser
aplicada a quem vender ou comprar, doar ou ceder, a qualquer título,
obras ou bens cadastrados sem informar a autoridade competente ou
transportá-los sem prévia autorização do poder público.

Primeiramente, é necessário destacar que é nobre a iniciativa de
estabelecer normas de proteção e controle do patrimônio histórico e
artístico do Estado.

A Constituição Estadual traça diretrizes para orientar a ação do
poder público na implementação de políticas que objetivam a proteção
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e a valorização da cultura e do patrimônio histórico mineiro, dispondo,
em seu art. 207, inciso IV, que compete ao poder público adotar
medidas adequadas “à identificação, proteção, conservação,
revalorização e recuperação do patrimônio cultural, histórico, natural e
científico do Estado”.

Estabelece, ainda, em seu art. 209, que o Estado, com a
colaboração da comunidade, protegerá o patrimônio cultural, por meio
de inventários, registros, vigilância e de outras formas de
acautelamento e preservação.

E, por fim, em seu art. 208, delimita que constituem o “patrimônio
cultural mineiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, que contenham referência à
identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade mineira”. O conceito abrange as formas de expressão, os
modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, tecnológicas e
artísticas; as obras, os objetos, os documentos, as edificações e os
demais bespaços destinados a manifestações artítico-culturais, os
conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, espeleológico, palentológico, ecológico e científico.

Vê-se, pois, que o objetivo consignado no projeto em análise
coaduna-se com as diretrizes traçadas pela Constituição do Estado.

Verificamos, a propósito, que a matéria já fora analisada na
legislatura anterior - Projeto de Lei nº 1.053/2003 - e, à época,
recebeu da Comissão de Constituição e Justiça parecer pela
constitucionalidade.

Passamos, agora, à análise da proposição em tela.
É oportuno informar que já existe, no âmbito estadual, um conjunto

de normas que trata da matéria.
A Lei nº 11.726, de 1994, que dispõe sobre a política cultural do

Estado, já prevê, em seu art. 12, que o Estado, por meio do Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-
MG -, “manterá cadastro centralizado e atualizado dos bens imóveis
de valor histórico, artístico, arquitetônico e paisagístico existentes no
Estado”. No seu art. 72, dispõe que compete à Secretaria de Estado
de Cultura a instituição de normas destinadas a regular a organização
de tais cadastros, a serem sistematizados de modo a tornar fácil o
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acesso às informações neles contidas, bem como promover
intercâmbio de informações entre os órgãos responsáveis por sua
manutenção.

Ademais, a Lei Estadual nº 13.956, de 2001, que dispõe sobre obras
representativas do patrimônio cultural mineiro, determina que o Estado
promova o levantamento e a identificação de pinturas, esculturas e
outras formas de expressão artística, as quais deverão ser
cadastradas anualmente e integrarão o patrimônio cultural mineiro.

Também o Decreto nº 42.505, de 2002, regulamentou a matéria,
instituindo as formas de registro de bens culturais de natureza
imaterial ou intangíveis que constituam patrimônio cultural mineiro.

Diante do quadro apresentado, entendemos que não existe espaço,
em nosso ordenamento jurídico, para a edição de uma norma isolada,
da forma proposta no projeto, para disciplinar a matéria.

Por outro lado, sugerimos que as disposições constantes no projeto
em estudo as quais trazem inovação ou especificação à lei já
existente sejam nela inseridas. Propomos, assim, o Substitutivo nº 1,
que acrescenta dispositivos à Lei Estadual nº 13.956, de 2001, e
atende tanto a idéia central do autor do projeto quanto o esforço
promovido por este parlamento para consolidar a legislação mineira.

Informamos, por fim, que figura no substitutivo, com alguma
alteração, a previsão de aplicação de multa àquele que realizar
operações de transferência de propriedade de bem ou obra integrante
do patrimônio cultural mineiro ou transportá-lo sem a devida
autorização do poder público.

Entendemos que a instituição de tal penalidade está respaldada no
poder de polícia do Estado; todavia, ressaltamos que a instituição de
tal medida deve estar amparada em um amplo debate, a ser realizado
no âmbito da comissão de mérito, do qual deverão participar a
sociedade mineira e os órgãos estaduais responsáveis pela sua
aplicação, de forma a apurar a viabilidade operacional da medida, o
justo valor a ser cobrado e a sua conveniência.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 133/2007 na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 13.956, de 24 de julho de 2001, que dispõe sobre

obras representativas do patrimônio cultural mineiro e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 13.956, de 24 de julho de 2001, passa a

vigorar acrescido dos seguintes §§ 2º, 3º, 4º e 5º, passando o
parágrafo único a § 1º:

“Art. 1º - (...)
§ 2º - No cadastro a que se refere o ‘caput’ deste artigo, deverão

constar a descrição, a origem, o valor estimado e os dados do
proprietário ou curador.

§ 3º - As operações de compra e venda, as doações e as cessões, a
qualquer título, deverão ser formalmente comunicadas à autoridade
competente, na forma do regulamento.

§ 4º - O transporte dos bens e das obras de que trata este artigo
dependerá de prévia autorização do órgão responsável, por meio do
documento próprio, a qual será concedida mediante o atendimento
das exigências estabelecidas nesta lei e no regulamento.

§ 5º - O descumprimento do disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo
ensejará a aplicação de multa ao infrator, pela autoridade estadual
competente, no valor mínimo de 50 Ufemgs (cinqüenta Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais) e máximo de 10.000 (dez mil)
Ufemgs, na forma de regulamento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 13/3/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Durval Ângelo, notificando sua ausência das

atividades desta Casa no período de 14 a 26/3/2007. (- Ciente.
Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/3/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 9/2007 - Projeto de
Resolução nº 361/2007 - Projetos de Lei nºs 362 a 386/2007 -
Requerimentos nºs 52 a 89/2007 - Interrupção e reabertura dos
trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - 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 - 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 - 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 - João Leite - Juninho
Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia - Mauri
Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Rômulo Veneroso -  Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz -  Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Weliton Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h8min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida , a Mesa
passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 9/2007
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 63/2005)

Altera o art. 61 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de 1994,
que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 61 da Lei Complementar nº 33, de 28 de junho de

1994, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4º e 5º:
"Art. 61 - .....
§ 4º - Os órgãos da administração direta e as entidades da

administração indireta do Estado enviarão ao Tribunal de Contas, até
o dia 1º de dezembro dos anos em que houver eleições municipais,
relação dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres
celebrados com os municípios, pendentes de execução, de prestação
de contas ou com indícios de quaisquer outras irregularidades.

§ 5º - O Tribunal de Contas, de posse dos dados a que se refere o
parágrafo anterior, disponibilizará as informações, organizadas por
município, por intermédio de meios eletrônicos de acesso público, até
o dia 20 de dezembro dos anos em que houver eleições municipais,
dando imediata ciência ao Ministério Público junto ao Tribunal."

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Paulo Cesar
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Justificação: O processo de transição governamental exige que a
transparência, decorrente do princípio constitucional da publicidade,
seja plenamente exercitada. Assim, o passo que se segue à
realização das eleições municipais revela a necessidade de se
propiciarem condições para que o candidato eleito para o cargo de
Prefeito Municipal tenha acesso garantido aos dados e às informações
necessários para o desenvolvimento das ações de governo,
minimizando-se os problemas advindos da disputa eleitoral. Claro está
que a proposição se encontra em perfeita consonância com os
princípios constitucionais da publicidade, da eficiência e da
continuidade da prestação dos serviços públicos.

Em face do exposto, solicito o apoio dos Deputados desta Casa ao
projeto de lei complementar apresentado, que modifica a lei orgânica
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 361/2007
Aprova, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da

Constituição do Estado, a alienação da terra devoluta que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica aprovada, de conformidade com o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação de terra devoluta em
favor de Joaquim Celestino da Silva, situada no lugar denominado
Fazenda Teú, Município de Rio Pardo de Minas, com área de
199,0365 hectares.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 362/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.331/2005)

Institui o Dia do Perito Examinador de Trânsito e dá outras
providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia do Examinador de Trânsito, a ser

comemorado, anualmente, no dia 11 de junho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: O projeto de lei que apresento tem o objetivo de instituir

o Dia do Perito Examinador de Trânsito, expressando o respeito e o
reconhecimento aos serviços prestados pelos profissionais que atuam
nessa área.

A função é exercida em cargo de confiança, por policiais civis, que
atuam em atividades cotidianas em suas unidades policiais, e ainda
em banca examinadora, em que, por exigência do Código Nacional de
Trânsito, todos os candidatos à obtenção da Carteira Nacional de
Habilitação devem se submeter a exames de avaliação teórica e
prática de direção e condução de veículos automotores, sendo, para a
aplicação desses testes, necessária a avaliação do Perito Examinador
de Trânsito.

São realizados cerca de 800 exames diários na Capital mineira, e,
devido à seriedade da contribuição dos examinadores, Minas Gerais é
reconhecido no território nacional, por possuir a carteira de habilitação
mais confiável.

Diante do exposto, compreendemos ser justa e oportuna esta causa
e pedimos aos nobres Deputados desta Casa a aprovação deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança
Pública para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 363/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.419/2005)

Declara de utilidade pública a Fundação de Saúde de São João do
Paraíso, com sede nesse Município.

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

São João do Paraíso, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: Fundada em 2/2/74, sem fins lucrativos, a entidade em

questão tem como objetivo a criação de unidades hospitalares,
ambulatoriais, e afins, para prestar serviços gratuitos à população
necessitada.

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

PROJETO DE LEI Nº 364/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.649/2005)

Dá a denominação de Engenheiro Dr. Carlos Alberto Salgado à
rodovia que liga a BR-122, a partir do entroncamento de Mato Verde,
a Santo Antônio do Retiro e Montezuma.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Engenheiro Dr. Carlos Alberto Salgado a

rodovia que liga a BR-122, a partir do entroncamento de Mato Verde,
a Santo Antônio do Retiro e Montezuma.

Parágrafo único - O DER-MG providenciará, com recursos de seu
orçamento, a confecção de placas indicativas da denominação da
rodovia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: Em homenagem ao ilustre Eng. Carlos Alberto Salgado,

que durante anos prestou destacados serviços à população do Norte
mineiro, no DER-MG, gostaríamos que levasse seu nome a rodovia
que liga a BR-122 a Santo Antônio do Retiro e Montezuma.

Tem grande relevância a denominação aqui proposta, que, com
certeza, encontrará eco em toda a população, vistas as notórias
qualidades daquele que pretendemos homenagear e os importantes
serviços por ele prestados à comunidade, que sempre o respeitou.

Espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 365/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 2.870/2005)
Transfere a jurisdição da estrada municipal Estrada da Produção

para o Estado de Minas Gerais e autoriza o DER-MG a cuidar de sua
manutenção.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
manutenção da Estrada da Produção, que liga a BR-251, no Município
de Montes Claros, ao Distrito de São Pedro das Garças.

Parágrafo único - A autorização contida no “caput” deste artigo
compreende todos os atos administrativos necessários à efetivação do
controle e da manutenção da estrada.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa à estadualização

da Estrada da Produção.
A importância desta matéria se deve a fatores regionais, como

ligação histórica e familiar entre o Município e o distrito, facilidade de
acesso ao comércio e à assistência médico-odontológica. 

É de importância vital para a região a estadualização proposta, pois
a estrada, que liga a BR-251, no Município de Montes Claros, ao
Distrito de São Pedro das Garças, possui tráfego intenso, é importante
via de escoamento da produção agrícola, e só faltam 15km para que
sua pavimentação seja concluída.

Em face do exposto, apresento aos nobres parlamentares este
projeto de lei para apreciação.

- 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 366/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.008/2006)

Institui a meia-entrada em locais públicos de cultura, esporte e lazer
para doadores de sangue e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a meia-entrada para doadores regulares de

sangue em todos os locais públicos de cultura, esporte e lazer
mantidos pelas entidades e pelos órgãos das administrações direta e
indireta do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - A meia-entrada corresponde a 50% (cinqüenta por cento) do
valor do ingresso cobrado, sem restrição de data e horário.

Art. 3º - Para efeitos desta lei, são considerados doadores regulares
de sangue aqueles registrados no Hemominas e nos bancos de
sangue dos hospitais do Estado, identificados por documento oficial
expedido pela Secretaria de Estado da Saúde - SES.

Art. 4º - A SES emitirá carteira de controle das doações de sangue,
comprovando a regularidade das doações.

Art. 5º - São considerados locais públicos estaduais, para efeitos
desta lei, os teatros, os museus, os cinemas, os circos, as feiras, as
exposições zoológicas, os parques, os pontos turísticos, os estádios e
congêneres.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: A concessão de meia-entrada aos doadores regulares

de sangue tem como objetivos incentivar a doação, com vistas a
aumentar o estoque nos bancos de sangue do Estado e incutir na
população a consciência de que o ato de doar sangue é, sobretudo,
um gesto de solidariedade.

Além dos benefícios na área da saúde, a concessão incentivará o
contato com a cultura e o esporte, ampliando conhecimentos e
proporcionando à população mais opções de educação e lazer.

- 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 367/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.031/2006)

Dá a denominação de Joaquim de Freitas Neves à rodovia que liga
a BR-122 no entroncamento em Mato Verde a Catuti.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica denominada Joaquim de Freitas Neves a rodovia que
liga a BR-122 no entroncamento em Mato Verde a Catuti.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: Em homenagem a este cidadão tão ilustre, que durante

anos prestou seus serviços em favor da população do Norte mineiro,
gostaríamos de que esta rodovia levasse seu nome.

Tem caráter de grande relevância a denominação aqui proposta e,
com certeza, encontrará eco em toda a população, tendo em vista as
notórias qualidades e os importantes serviços prestados à
comunidade, que sempre o respeitou. Espero contar com o apoio dos
nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 368/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.367/2006)

Acrescenta inciso ao art. 5º da Lei nº 15.434, de 2005.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 5º da Lei nº 15.434, de 15 de janeiro de 2005, fica

acrescido do seguinte inciso:
“Art. 5º - (...)
... - ter, no mínimo, cento e vinte horas de capacitação de ensino

religioso ministrado pela Secretaria de Estado de Educação por meio
de qualquer um de seus órgãos.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: O ensino de educação religiosa ministrado por escolas

no âmbito estadual deve ter parâmetros mais rigorosos, a fim de que
se incuta no consciente de crianças e jovens o valor da crença e da
espiritualidade, dentro de uma metodologia. Assim, é preciso ter
cautela no “ensinar”, no intuito de que não haja tendenciamento em
relação a uma religião, crença ou doutrina.

Dessa forma, é de suma importância o cumprimento pelos
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educadores de carga horária específica, fazendo com que a boa
condução da disciplina fique assegurada.

- 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 369/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.450/2006)

Dá a denominação de Mário Ribeiro da Silveira ao Parque Estadual
Lapa Grande, situado no Município de Montes Claros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Mário Ribeiro da Silveira o Parque

Estadual Lapa Grande.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: Em homenagem a esse médico tão ilustre, que durante

anos prestou seus serviços à população mineira por meio de seu
trabalho de destaque, gostaríamos de que esse parque levasse seu
nome.

Tem caráter de grande relevância a denominação aqui proposta e,
com certeza, encontrará eco em toda a população, consideradas as
notórias qualidades e os importantes serviços prestados à
comunidade, que sempre o respeitou. Assim, espero contar com o
apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 370/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 2.448/2005)

Reconhece a estância climática de Monte Verde, no Município de
Camanducaia, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica reconhecido como estância climática o Distrito de

Monte Verde, localizado no Município de Camanducaia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Em 1936, a região conhecida como Campos do

Jaguari, no Município sul-mineiro de Camanducaia, recebeu uma
pessoa que mudaria a história do local: recém-casado, um jovem e
empreendedor imigrante da Letônia chamado Verner Grinberg ali
chegou à procura de um lar cujo clima e paisagem lembrassem sua
terra natal. Formando a Fazenda Pico do Selado, aos poucos a família
Grinberg foi cedendo lotes para que amigos e conterrâneos
construíssem casas e lá fixassem sua residência. Esse povoado
recebeu o nome de Monte Verde - tradução literal do sobrenome de
seu fundador.

A pequena vila, de crescimento outrora lento, experimentou nos
últimos anos, em razão do aquecimento do turismo, inevitável
expansão. Localizada em um vale no alto da Serra da Mantiqueira,
Monte Verde se tornou famosa e concorrido destino de inúmeros
turistas, principalmente por se encontrar próxima dos grandes centros
de um país tropical, de onde procede a maior parte de seus visitantes,
em busca das características tipicamente européias aliadas à
tranqüilidade de uma pequena cidade do interior. Enfim, é uma ótima
opção para quem procura o clima frio das montanhas e a paz do
convívio íntimo com a natureza.

Somente para dar idéia do clima que cerca essa acolhedora
localidade, em agosto de 1999 foi registrada uma das temperaturas
mais baixas da história: -13°C. Porém, mesmo que es ta não seja uma
marca constante, sempre que os termômetros alcançam valores
negativos, Monte Verde acorda revestida com a sua típica roupagem
branca de inverno. É, sem dúvida, a ocasião propícia para presenciar
e registrar imagens incríveis da paisagem congelada.

O cenário remete-nos a paisagens dos Alpes suíços: espalhadas
pelo vale e pelas encostas das altas montanhas da Mantiqueira,
sempre em meio a muito verde, erguem-se as casas construídas em
autêntico estilo alpino. Essa semelhança com as terras altas da
Europa constituiu atrativo para alemães, suíços, italianos e muitos
outros que, saudosos de sua terra natal, elegeram Monte Verde como
seu lar. A influência européia é visível em todos os lugares: desde o
estilo das construções até os produtos encontrados no comércio local,
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nos restaurantes e suas comidas típicas.
Com economia impulsionada basicamente pelo turismo, Monte

Verde recebe visitantes o ano todo, em especial amantes do turismo
ecológico. A região é dominada por uma rica vegetação, formada por
trechos remanescentes da mata atlântica (incluindo araucárias nativas
com centenas de anos de idade), além de uma extensa área de
reflorestamento constituída de pinheiros e eucaliptos.

Essa considerável quantidade de vegetação favorece a presença de
várias espécies animais, em especial pássaros de diversos tipos. Uma
impressionante quantidade de beija-flores das mais variadas cores
dominam os ares com suas acrobacias precisas. Completando a
paisagem, sempre à procura de frutos, os esquilos também são uma
presença constante nos bosques da região e se transformaram em um
símbolo de Monte Verde.

Com indiscutíveis atributos, Monte Verde é habitada por pessoas
comprometidas com a preservação de suas belezas naturais e a
manutenção das características originais da vila, ao passo que
buscam o desenvolvimento sustentado da localidade, especialmente
no campo do ecoturismo. Assim, pelo esforço e dedicação desses
abnegados moradores, Monte Verde jamais perderá o seu charme de
vila alpina, incrustada em pleno território das Minas Gerais.

A essa disposição deve associar-se a Assembléia Legislativa para
promover o reconhecimento de Monte Verde como estância climática
de nosso Estado, propiciando-lhe os benefícios decorrentes dessa
classificação nas esferas estadual e federal.

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta
nossa proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 371/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 586/2003)

Autoriza o Poder Executivo a conceder insenção de ICMS, na
hipótese que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do
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ICMS na saída, em operação interna, de automóvel novo de
passageiro, de produção nacional, com motor até 127 HP de potência
bruta (SAE), promovida pelo estabelecimento fabricante ou
concessionário, com destino a representante comercial, desde que,
cumulativa e comprovadamente, o adquirente:

I - exerça, na data da aquisição, a atividade de representante
comercial, nos termos da Lei Federal nº 4.886, de 9 de dezembro de
1965, alterada pela Lei Federal nº 8.420, de 8 de maio de 1992;

II - utilize o veículo na atividade de representante comercial;
III - não tenha adquirido, nos últimos três anos, veículo com isenção

de ICMS.
Art. 2º - O benefício previsto nesta lei:
I - será transferido ao beneficiário mediante redução no preço do

automóvel, no montante correspondente ao imposto dispensado;
II - não se aplica a quaisquer acessórios que não sejam

equipamentos originais do veículo adquirido;
III - somente poderá ser utilizado uma vez, ressalvados os casos

excepcionais em que ocorra a destruição completa ou o
desaparecimento do veículo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: É inquestionável que a categoria dos representantes

comerciais, significativa parcela do nosso mercado de trabalho,
enfrenta grande desafios no exercício de sua profissão, que exige o
percurso de grandes distâncias em estradas perigosas e mal
conservadas pelo poder público. O resultado disso é o elevado custo
de manutenção e o acelerado desgaste dos veículos utilizados por
esses profissionais.

A medida contida no projeto em exame pretende incentivar a
renovação dos veículos utilizados como instrumento de trabalho pela
referida categoria, a exemplo do que ocorre com os taxistas. Com
isso, reduzem-se não só os custos da atividade, mas também os
riscos a que esses profissionais estão sujeitos, e possibilita-se um
incremento de suas atividades. O setor do comércio, essencial para a
economia do Estado, será francamente favorecido.
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Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares à sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 372/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.112/2003)

Cria o Pólo de Desenvolvimento de Negócios e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado, na região Centro-Oeste do Estado, o Pólo de

Desenvolvimento de Negócios.
Parágrafo único - Integram o Pólo de Desenvolvimento criado por

esta lei os Municípios de Aguanil, Araújos, Arcos, Bom Despacho,
Campo Belo, Candeias, Carmo do Cajuru, Carmo da Mata, Cláudio,
Cristais, Divinópolis, Formiga, Igaratinga, Iguatama, Itapecerica,
Itaúna, Lagoa da Prata, Luz, Maravilhas, Moema, Nova Serrana,
Oliveira, Onça do Pitangui, Pará de Minas, Papagaios, Pequi,
Perdigão, Pitangui, Pompéu, Santo Antônio do Monte e São Gonçalo
do Pará.

Art. 2º - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento econômico e social da região, na forma
prevista nesta lei, as indústrias e empresas de hotelaria, comércio e
artesanato instaladas nos municípios integrantes do Pólo de
Desenvolvimento que venham a expandir suas atividades e as que
neles venham a instalar-se.

Art. 3º - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas
referidas no art. 2º:

I - a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual
competente, compreendendo estudos de solo, de terraplanagem e de
redes de energia elétrica, de telecomunicações, de água e esgoto e
de drenagem;

II - a prestação de serviços e a execução de obras de infra-estrutura
pelos diversos órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta para a implementação dos projetos a que se refere o inciso I;

III - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições
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especiais para financiamento de ações, projetos e iniciativas
relacionados com a atividade turística no Pólo de Negócios.

Art. 4º - Constituem benefícios fiscais a serem concedidos às
empresas referidas no art. 2º:

I - a redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - para até 12% (doze por cento) nas operações
internas destinadas à aquisição de insumos e equipamentos utilizados
em sua atividade, observados os prazos, formas e condições
estabelecidos em regulamento;

II - a concessão de período de carência de dois anos, contado do
início de suas atividades, para o recolhimento do ICMS pelas
empresas integrantes do Pólo de Desenvolvimento, findo o qual o
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições
estabelecidas na legislação em vigor;

III - a concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de
competência federal, mediante convênio do Estado com a União.

Art. 5º - Os municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1º
poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder benefícios
fiscais às empresas que implantarem projetos turísticos em seus
territórios.

Art. 6º - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
com o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 7º - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa,
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao Pólo de
Desenvolvimento criado por esta lei, aí incluídos o número de
empresas atendidas e o montante de recursos liberados pelas linhas
de crédito oficiais.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
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produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: A região mencionada no projeto vem obtendo grande

destaque no cenário mineiro, nacional e internacional, com notável
convergência de homens de negócios e turistas, sobressaindo nela as
indústrias de calçados, vestuário e acessórios e móveis, a extração de
minerais não metálicos, a metalurgia básica e a fabricação de fogos
de artifício.

Nos Municípios de Aguanil, Araújos, Arcos, Bom Despacho,
Candeias, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru, Cláudio, Cristais,
Igaratinga, Iguatama, Itapecerica, Itaúna, Luz, Maravilhas, Oliveira,
Papagaios, Pitangui, Pompéu e São Gonçalo do Pará, evidencia-se a
expansão das indústrias de móveis, da metalurgia básica e da
extração de minerais não metálicos, pedras ornamentais e semi-
preciosas, que têm correspondido aos padrões de qualidade exigidos
pelo mercado nacional.

A fabricação de calçados impulsiona a economia dos Municípios de
Perdigão, São Gonçalo do Pará e Nova Serrana, merecendo este a 3ª
colocação no cenário nacional e o título de Capital Nacional do
Calçado Esportivo. São centenas de empresas que se utilizam de
modernas técnicas de fabricação e dos melhores materiais, buscando
tornar-se referência nacional e internacional de qualidade.

Registre-se o setor de confecção de artigos de vestuário e
acessórios nas cidades de Araújos, Campo Belo, Divinópolis, Formiga,
Oliveira e São Gonçalo do Pará, que vêm consolidando a participação
do Estado de Minas Gerais no cenário nacional da moda.

A indústria de fogos de artifício estabeleceu os Municípios de Lagoa
da Prata e Santo Antônio do Monte no cenário mineiro, constituindo
fator relevante na economia local e estadual.

O Município de Moema é responsável por grande parte da
fabricação e distribuição de artigos de pelúcia no Brasil, merecendo
assim destaque na indústria e no comércio mineiro e nacional.

No setor de fabricação de produtos alimentícios e bebidas,
destacam-se os Municípios de Lagoa da Prata e Pará de Minas
(granjas de frangos e suínos e laticínios), e também registramos a
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presença dos hortifrutigranjeiros e a produção de rosas no Município
de Pequi.

O Município de Divinópolis tem papel importante na fabricação de
celulose, papel e produtos de papel, sobressaindo no cenário
nacional.

Importa registrar a presença da atividade agropecuária nos
Municípios de Bom Despacho, Carmo da Mata, Luz, Onça do Pitangui
e Pitangui.

A criação do Pólo de Desenvolvimento de Negócios, proposta neste
projeto, constitui significativo fomento à economia da região, visto que
proporcionará aumento na arrecadação dos municípios envolvidos,
geração de novos postos de trabalho e renda para a população.

Por estas razões, conclamo os nobres pares a aprovarem esta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 373/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.130/2003)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de gabinete sanitário
em ônibus intermunicipal de passageiros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas concessionárias do serviço de

transporte intermunicipal de passageiros obrigadas a instalar gabinete
sanitário nos ônibus cujo percurso seja superior a 80 km,
independentemente da categoria em que estes se enquadrem.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
dias contados da sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: O Estado de Minas Gerais é um dos maiores Estados

da Federação e possui a maior malha rodoviária do País. Por
conseqüência, o cidadão que viaja de ônibus ao longo de suas
rodovias se vê, muitas vezes, obrigado a percorrer grandes distâncias,
o que lhe traz muito desconforto.
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A instalação de gabinete sanitário nos ônibus irá proporcionar bem-
estar e conforto durante viagens longas, além de acabar com a
necessidade de várias paradas ao longo da viagem, diminuindo
substancialmente o tempo de percurso.

Assim, peço apoio aos nobres pares para a aprovação da
proposição em tela.

- 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 374/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.260/2005)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Bom
Despacho o imóvel que especifica.

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

Município de Bom Despacho o imóvel constituído de terreno com
250ha (duzentos e cinqüenta hectares), situado no Município de Bom
Despacho e registrado sob o nº 7.412, a fls. 275 do livro 3-M, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bom Despacho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: Alicerçado na Lei nº 30, de 1948, o Município de Bom

Despacho doou ao Estado, em 1951, o imóvel de que trata a
proposição, com o fim expresso de se instalar no local uma Escola
Agrícola Elementar, criada pelo Decreto nº 2.478, de 1947.

Já em 1977, o imóvel rural foi doado pelo Estado à Fundação
Educacional do Bem-Estar do Menor - FEBEM. Contudo, em 1995,
por força do art. 14 da Lei nº 11.819, de 1995, essa entidade foi
extinta e, em cumprimento do que dispõe a Lei nº 4.177, de 1966, o
imóvel retornou ao patrimônio do Estado.

Estando atualmente o imóvel sem atender à finalidade da doação, o
Prefeito de Bom Despacho deseja reincorporá-lo ao patrimônio
municipal a fim de dar-lhe utilização de acordo com as necessidades
da época atual.

Em razão desses fatos, consideramos justa a proposta contida nesta
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proposição, pelo que contamos com o imprescindível apoio dos
colegas parlamentares 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 375/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.817/2005)

Dá denominação à Escola Estadual do Bairro Fausto Pinto da
Fonseca do Município de Nova Serrana.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Diretora Maria do Carmo

Fonseca a Escola Estadual do Bairro Fausto Pinto da Fonseca do
Município de Nova Serrana.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: Este projeto de lei visa homenagear uma pessoa que

se destacou por inúmeras qualidades e serviços prestados à
comunidade nova-serranense, principalmente no setor de educação. A
educadora Maria do Carmo Fonseca nascida em 26/11/33, no
Município de Nova Serrana, casou-se com Sr. José Ferreira Saldanha
com o qual teve nove filhos.

No Município, permaneceu até a sua prematura morte, em 24/9/79,
trabalhando intensamente pela formação de crianças e jovens,
procurando orientá-los e integrá-los na sociedade, proporcionando-
lhes a expectativa de um futuro melhor.

De formação íntegra, seu trabalho na direção da mais antiga escola
do Município, a Escola Estadual Major Agenor Lopes Cançado, foi
marcado pela sua grande vocação em servir a todos os que dela
necessitavam, e por isso o seu nome está definitivamente ligado à
história educacional da cidade.

Sendo essas razões por que apresentamos este projeto, contamos
com o apoio dos nobres pares para que seja aprovado.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 376/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.849/2005)

Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas
operações internas com fogos de artifício.

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 § 28 com a seguinte redação:
“Art. 12 - ...............................
§ 28 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária do
ICMS para até 12% (doze por cento) nas operações internas com
fogos de artifício realizadas por estabelecimentos industriais, sendo
que a perda de receita correspondente a essa redução será
compensada com a majoração da alíquota incidente nas operações
internas com armas e munições, até o limite necessário à
recomposição da perda de receita tributária.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no primeiro dia útil do exercício imediatamente
subseqüente.

Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: O projeto de lei ora proposto ampara-se no art. 155,

inciso VI, da Constituição Federal, que permite, independentemente
de deliberação  do Conselho Nacional de Política Fazendária
CONFAZ -, igualar a alíquota interna do ICMS até o limite da alíquota
interestadual, que, no Estado, é de 12%, nos termos da Resolução nº
22, de 1989, editada pelo Senado Federal. Com base nisso, o projeto
em tela autoriza o Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS
incidente nas operações internas com fogos de artifício realizadas por
estabelecimentos industriais, na forma, no prazo e nas demais
condições estabelecidos em regulamento. A redução da alíquota dos
atuais 25%, conforme art. 42, inciso II, “a”, item 5, do Regulamento do
ICMS, e art. 12, inciso I, “a”, Tabela F, da Lei nº 6.763, de 1975 , para
12%, irá diminuir substancialmente a carga tributária incidente sobre o
setor que atua na fabricação de fogos de artifício, incrementando a
indústria mineira e tornando-a mais competitiva. Em médio e longo
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prazos, isso contribuirá para o aumento de base tributária e a geração
de mais tributos para o Estado, sobretudo em relação às indústrias
localizadas na região de Santo Antônio do Monte, que atualmente
estão perdendo espaço em razão de benefícios fiscais praticados por
outros Estados. Cuida o projeto de ajustar-se ao disposto no art. 14 da
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de
2000), que estabelece a fonte de recomposição da perda de receita
tributária decorrente do benefício fiscal, qual seja, a majoração da
alíquota incidente sobre armas e munições. Com isso, para se atender
ao princípio da anterioridade tributária previsto no art. 150 da
Constituição Federal, a lei deverá vigorar no exercício imediatamente
subseqüente.

- 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 LE Nº 377/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.114/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Cênico Paternon -
ACCP -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Cênico Paternon - ACCP -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: Fundada em 10/8/2004, a Associação Cultural Cênico

Paternon - ACCP - é uma associação sem fins lucrativos, que tem
como finalidade desenvolver projetos comunitários e culturais.

A ACCP tem como objetivos contribuir como um espaço de
divulgação dos conhecimentos e saberes em educação popular;
construir uma sociedade mais justa e democrática, respeitando os
direitos a uma vida digna e acesso ao trabalho, saúde, educação e
moradia; combater a fome e pobreza e promover atividades sociais,
culturais e esportivas como forma de exercício da cidadania.

Pelos motivos expostos acima, contamos com o apoio dos nobres
colegas para que o título declaratório de utilidade pública estadual
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seja concedido à Associação.
- 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 378/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.390/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Perdigão o
imóvel que especifica.

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

Perdigão o imóvel constituído de um terreno com área de 10.000m²
(dez mil metros quadrados), localizado na Comunidade de Canjica e
registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo
Antônio do Monte sob o nº 11.689, a fls 174v a 175 do livro 3-S.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao
desenvolvimento de atividades da administração pública e
comunitária.

Art. 2º - O imóvel a que se refere esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo de três anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: Trata-se de um imóvel de 10.000m2, localizado na

Comunidade de Canjica, no Município de Perdigão, inscrito no livro
3S, folhas 174v a 175 – Registro nº 11689 do Cartório de Registro de
Imóveis de Santo Antônio do Monte, conforme escritura pública.

O imóvel possui hoje obras direcionadas ao lazer e o interesse do
Chefe do Poder Executivo de Perdigão é fazer melhorias no local,
objetivando o atendimento de toda a comunidade.

Considerando a escassez de atividades de lazer no Município que
propiciem a integração social e a motivação da população,
especialmente as crianças e jovens, para atividades saudáveis, conto
com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 379/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.465/2006)

Declara de utilidade pública o Conselho de Segurança Pública e
Integração Social de Amparo do Serra - MG - Consepis-AS com sede
no Município de Amparo do Serra.

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

Segurança Pública e Integração Social de Amparo do Serra - MG -
Consepis-AS -, com sede no Município de Amparo do Serra.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: O Consepis-AS, entidade civil de direito privado,

filantrópica, sem fins lucrativos, tem por finalidade a valorização da
vida humana, a construção da cultura da paz, o estreitamento dos
laços de fraternidade entre as pessoas e a colaboração nas atividades
da ordem pública no âmbito municipal.

A entidade promove palestras, conferências, debates e campanhas
educativas, incentiva o bom relacionamento da comunidade e
lideranças com os componentes das frações das Polícia Militar e Civil,
realiza estudos e viabiliza sugestões às Polícias Militar e Civil com o
objetivo de aumentar a segurança da comunidade e levanta,
eventualmente, meios materiais e equipamentos destinados às
Polícias Militar e Civil, para uso exclusivo no Município.

Por esse relevante trabalho para o Município, contamos com o apoio
dos nobres colegas desta Casa Legislativa para a aprovação do
projeto em exame.

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

PROJETO DE LEI Nº 380/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.529/2006)

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

Martinho Campos os seguintes imóveis, situados nesse Município e
registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pitangui:

I - um terreno com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),
registrado sob o nº 22.290, a fls. 257 do Livro 3-I-1;

II - um terreno urbano com área de 4.000m² (quatro mil metros
quadrados), situado na Avenida Coronel Pedro Lino, registrado sob o
nº 7.338, a fls. 40 do Livro 2-Q.

§ 1º - O imóvel de que trata o inciso I destina-se ao funcionamento
da Escola Municipal Deputado Emílio Vasconcelos Costa.

§ 2º - O imóvel de que trata o inciso II destina-se ao funcionamento
da Escola Municipal Cel. Pedro Lino.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Estado se, decorrido o prazo de cinco anos contados da data de
lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a
destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: O Estado de Minas Gerais possui no Município de

Martinho Campos os imóveis relacionados, que, com a
municipalização do ensino fundamental, foram destinados ao
funcionamento das Escolas Municipais Deputado Emílio Vasconcelos
Costa e Cel. Pedro Lino, onde são atendidos, respectivamente, 149 e
511 alunos.

Em vista disso, o Chefe do Executivo Municipal reivindica a
propriedade dos bens para que tenha condições legais de mantê-los e
melhorá-los.

Feitas tais considerações, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares desta Casa para que a proposição em exame seja
aprovada, de forma a permitir a transferência do domínio dos referidos
imóveis, que já estão sob a posse desse Município.

- 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 Nº 381/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 3.585/2006)
Declara de utilidade pública a Associação dos Mototaxistas de São

Francisco, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Mototaxistas de São Francisco, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: A Associação dos Mototaxistas é uma entidade sem

fins lucrativos, constituída por pessoas de reconhecida idoneidade,
que desenvolvem atividades voluntárias e que visam promover a
união dos seus associados, contribuindo com a luta pela organização
da atividade, pela institucionalização do direito de ir e vir, pela
representação, coordenação, defesa e proteção da categoria.

A Associação desenvolve projetos assistenciais de combate à fome,
à pobreza, de proteção da saúde, da família, da gestante, da criança,
do idoso e de assistência médica e odontológica. Desenvolve projetos
culturais e esportivos, de melhoria de emprego e de renda, de
assistência social aos portadores de deficiência, de assistência
alimentar dos associados e família, em caso de sinistros ou
calamidade, entre muitas outras ações.

Considerando todo o trabalho desenvolvido pela Associação, é justo
o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 382/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 885/2003)

Institui o Dia do Defensor Público no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o dia 19 de maio como o Dia do Defensor

Público no Estado.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: O direito à assistência jurídica gratuita aos carentes é

garantida pela Constituição Federal e exercida pela Defensoria
Pública.

A proposição visa a homenagear o Defensor Público pelo serviço
prestado, de alta relevância e de caráter essencial à função
jurisdicional do Estado, responsabilizando-se pela orientação jurídica
e pela defesa em todos os graus de jurisdição daqueles que delas
necessitarem.

O Estado conta 440 Defensores Públicos que exercem com
plenitude o sentimento de defesa do cidadão mineiro, notadamente os
mais carentes.

A data proposta é o dia 19 de maio, aniversário de morte de Santo
Ivo, patrono dos Defensores Públicos e de todos aqueles que militam
na área do direito, já sendo comemorado nessa data, em vários
Estados, o Dia do Defensor Público.

Considerando que a categoria ainda não possui no Estado data
específica em sua homenagem, e em razão da relevância social da
atuação do Defensor Público, assegurando aos carentes o exercício
pleno da cidadania, conto com o apoio de nossos pares à aprovação
desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 383/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.628/2005)

Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao
Município de Pedra Dourada.

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

Pedra Dourada o imóvel constituído de terreno com área de 10.000m²
(dez mil metros quadrados) e benfeitoria nele edificada, situado na
Estrada para Tombos, registrado sob o nº 2.130, a fl. 240 do Livro 3-B,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tombos.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
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se ao funcionamento da Escola Municipal Manoel Quintão.
Art. 2º - O imóvel descrito no art. 1º reverterá ao patrimônio do

Estado cessada a causa da doação.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: O antigo prédio da Escola Estadual Manoel Quintão foi

objeto de um Contrato de Cessão de Uso Especial do imóvel ao
Município de Pedra Dourada, em 30/12/98, o que permitiu, com a
municipalização, a instalação da Escola Municipal Manoel Quintão.

Estudam na Escola 432 alunos e a efetiva doação à Prefeitura
Municipal se faz necessária para que o Poder Executivo possa realizar
obras inadiáveis de restauração e acréscimo, para atender à demanda
existente.

Em face do exposto, esperamos a anuência dos nobres colegas ao
projeto de lei ora apresentado.

- 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 384/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.165/2006)

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Antônio e Maria
Geny Barbosa, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Antônio e Maria Geny Barbosa, com sede no Município de Juiz de
Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Creche Comunitária Antônio e Maria Geny Barbosaé

uma entidade sem fins lucrativos, em funcionamento desde 3/9/2002,
que tem como finalidade o atendimento de crianças carentes, em
horário integral, oferecendo educação infantil de qualidade, quatro
refeições diárias, ambiente escolar com valorização da integridade do
aluno, e proporcionando condições para a integração social dos
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menores.
A Creche Comunitária Antônio e Maria Geny Barbosa apresenta os

requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela
qual esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório
proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 385/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.458/2006)

Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio e
Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade
Federal de Juiz de Fora - Fadepe-JF -, com sede no Município de Juiz
de Fora.

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

Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade
Federal de Juiz de Fora - Fadepe-JF -, com sede no Município de Juiz
de Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino,

Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora -
Fadepe-JF -, situada no Campus da Universidade Federal de Juiz de
Fora, que atua de maneira ininterrupta desde sua constituição, em
22/6/1995, é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica própria.

Tem por finalidade apoiar e subsidiar os programas de
desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da ciência e tecnologia, da
cultura e da extensão e de desenvolvimento institucional da
Universidade Federal de Juiz de Fora -UFJF -, buscando promover as
propostas e os objetivos estabelecidos nesses programas.

A Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e a
Extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora apresenta todos os
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela
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qual esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório
proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 386/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.560/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar o terreno que especifica à
Associação Comunitária Vida e Trabalho, com sede no Município de
Peçanha.

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

Comunitária Vida e Trabalho, com sede no Município de Peçanha, o
terreno com área de 6.000,00m² (seis mil metros quadrados), situado
no lugar denominado Córrego Jambreiro, Distrito do Município de
Peçanha, registrado sob o nº 18.397, a fls. 248 do Livro 3-S, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Peçanha.

Art. 2º - O terreno descrito no art. 1º reverterá ao patrimônio do
Estado cessada a causa da doação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de março de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Associação Comunitária Vida e Trabalho desenvolve

vários projetos sociais, atendendo a população carente de Peçanha.
Encontra-se em fase de implantação o seu projeto de apicultura, já
aprovado pela Emater-MG. Ela necessita de uma sede onde possa
realizar reuniões, eventos sociais e palestras, investindo na
valorização do indivíduo com projetos culturais e de lazer.

O terreno objeto desta proposição foi doado ao Estado pelo Sr.
Paulo Fernandes Maciel, para a construção da Escola Estadual dos
Fernandes, na comunidade rural dos Fernandes, e não foi utilizado
para esse fim, tendo sido a Escola construída em outro terreno, doado
pelo Sr. Pedro Fernandes Maciel. Assim sendo, o terreno encontra-se
como área devoluta.

Em face do exposto, esperamos a anuência dos nobres colegas à
aprovação deste projeto de lei.
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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.

REQUERIMENTOS
Nº 52/2007, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia seja

encaminhado ofício ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral
do DER - MG solicitando recuperação da pavimentação asfáltica da
Rodovia MGT-120, especialmente no trecho entre os Municípios de
Santa Maria de Itabira e Peçanha. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 53/2007, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia seja
encaminhado ofício ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral
do DER - MG solicitando informações acerca do cronograma de
pavimentação asfáltica das estradas que ligam o Município de
Peçanha aos Municípios de Coroaci, Virgolândia, Nacip Raydan e
Marilac, especificando o nome das empreiteiras, o número de
contratos e os convênios firmados para realização das obras. (- À
Mesa da Assembléia.)

Nº 54/2007, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia seja
encaminhado ofício ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral
do DER - MG solicitando recuperação da pavimentação asfáltica dos
perímetros urbanos dos Municípios de Guanhães e São João
Evangelista, cortados pela Rodovia MGT-120. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 55/2007, do Deputado Célio Moreira, em que pleiteia seja
encaminhado ofício à Secretaria de Educação solicitando informações
sobre as providências adotadas por essa Secretaria para viabilizar as
propostas encaminhadas anteriormente por meio do relatório da
Comissão Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa com
Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo.

Nº 56/2007, do Deputado Célio Moreira, em que pleiteia seja
encaminhado ofício à Secretaria de Desenvolvimento Social
solicitando informações sobre as providências adotadas por essa
Secretaria para viabilizar as propostas encaminhadas anteriormente
por meio do relatório da Comissão Especial para o Estudo da Atenção
à Pessoa com Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo.

Nº 57/2007, do Deputado Célio Moreira, em que pleiteia seja



1009

encaminhado ofício à Secretaria de Saúde solicitando informações
sobre as providências adotadas por essa Secretaria para viabilizar as
propostas encaminhadas anteriormente por meio do relatório da
Comissão Especial para o Estudo da Atenção à Pessoa com
Transtorno Mental, Deficiência Mental ou Autismo. (-Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

Nº 58/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
encaminhado ao Governador pedido de providências para que seja
regulamentada com urgência a Lei nº 13.181, de 20 /1/99, que cria o
Programa de Incentivo à Implantação de Matadouros e Mercados
Públicos Municipais e dá outras providências. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 59/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
encaminhado ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transportes - DNIT - pedido de providências para o recapeamento
asfáltico da BR - 354, no trecho entre os Municípios de Iguatama e
Arcos. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 60/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de providências a fim de
que seja destinada ao Município de Corinto ambulância equipada com
unidade de paciente grave (semi-UTI) para atender os Municípios de
Buenópolis, Augusto de Lima, Corinto, Santo Hipólito, Monjolos, Morro
da Garça e Lassance. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 61/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
encaminhado pedido de providências ao Prefeito Municipal de Belo
Horizonte para que sejam instalados novos postes de iluminação na
Praça Alfredo Sabeta, no Bairro Santa Helena. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº 62/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Revista Encontro pelos 5
anos de sua veiculação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 63/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Revmo. Pe. Edson José
Oriolo dos Santos por sua nomeação como Páraco da Paróquia de
Bom Jesus, no Município de Pouso Alegre. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 64/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Sr. Geraldo Alves Coutinho
pelo recebimento da mais alta condecoração do Município de Ouro
Fino, o troféu “O Bateador”. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 65/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que seja
instalada a Gerência Regional de Saúde no Município de Itajubá. (- À
Comissão de Saúde.)

Nº 66/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador e ao Secretário de Transportes, com
vistas à pavimentação da estrada que liga o Município de Jacutinga ao
Município de Espírito Santo do Pinhal (SP). (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 67/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato das Indústrias do
Mobiliário e de Artefatos de Madeira no Estado de Minas Gerais -
Sindimov - MG pela posse da nova diretoria para o triênio 2007-2009.
(- À Comissão de Turismo.)

Nº 68/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Wanderley Ávila pela
posse para o cargo de Vice-Presidente do Tribunal de Contas do
Estado.

Nº 69/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Carlos Andrada
pela posse para o cargo de Corregedor do Tribunal de Contas do
Estado.

Nº 70/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Wanderley Ávila pela
eleição para o cargo de Vice-Presidente do Tribunal de Contas do
Estado.

Nº 71/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Carlos Andrada
pela eleição para o cargo de Corregedor do Tribunal de Contas do
Estado. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 72/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Arquidiocese de Belo
Horizonte, na pessoa de seu Arcebispo, Dom Walmor de Oliveira
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Azevedo, pelo transcurso do 86ª aniversário de sua criação. (- À
Comissão de Cultura.)

Nº 73/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Datas pela
comemoração dos 44 anos de sua emancipação política.

Nº 74/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Augusto de
Lima pela comemoração dos 44 anos de sua emancipação política.

Nº 75/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Cachoeira da
Prata pela comemoração dos 44 anos de sua emancipação política.

Nº 76/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Três Marias
pela comemoração dos 44 anos de sua emancipação política.

Nº 77/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Presidente
Juscelino pela comemoração dos 44 anos de sua emancipação
política.

Nº 78/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Felício dos
Santos pela comemoração dos 44 anos de sua emancipação política.

Nº 79/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Santo Antônio
do Itambé pela comemoração dos 44 anos de sua emancipação
política.

Nº 80/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Monjolos pela
comemoração dos 44 anos de sua emancipação política.

Nº 81/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Inimutaba pela
comemoração dos 44 anos de sua emancipação política. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 82/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Secretaria de Educação pelo
destaque de Minas Gerais no Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Básico - Saeb -, conforme divulgado pelo MEC. (- À Comissão
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de Educação.)
Nº 83/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

encaminhado apelo ao Governador a fim de que seja priorizada a
modernização do Aeroporto Municipal Coronel Antônio Francisco de
França Canabrava, localizado no Município de Curvelo, por meio do
Programa de Modernização e Ampliação dos Aeroportos Públicos do
Estado de Minas Gerais - Proaero. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 84/2007, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Farmacêuticos
do Estado de Minas Gerais - Sinfarmg - pela passagem do Dia do
Farmacêutico.

Nº 85/2007, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Federação Nacional dos
Farmacêuticos pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 86/2007, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Mineira de
Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais pela passagem do Dia do
Farmacêutico.

Nº 87/2007, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Conselho Regional de
Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRFMG -, pela passagem do
Dia do Farmacêutico. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 88/2007, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Ministério Público, na pessoa
do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, pela
passagem do Dia Nacional do Ministério Público. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 89/2007, do Deputado Padre João, em que solicita seja
formulada moção de aplauso à Sra. Marina Silva, Ministra do Meio
Ambiente, indicada para o recebimento da premiação “Champions of
the Earth” , concedida pela ONU, por sua atuação no combate ao
desmatamento na Região Amazônica e na defesa do meio ambiente e
dos recursos naturais. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do §1º do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários, para destinar a
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1ª Parte desta reunião ao lançamento da II Conferência Estadual de
Políticas para as Mulheres e para a realização de homenagem às
mulheres.
ATA DO EVENTO REALIZADO NA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
14/3/2007

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique e da
Deputada Ana Maria Resende

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - 1º
Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras da Sra. Márcia de Cássia Gomes - Palavras do
Secretário Custódio Mattos - Palavras da Sra. Maria Virgília Pascoal
Rosa - Palavras do Prefeito Ângelo José Roncalli de Freitas - Palavras
da Sra. Maria de Nazareth Barreto de Carvalho - Palavras da Sra.
Jovita Levy - Apresentação da Comissão Organizadora da II
Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres - 2º Painel:
Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras da Deputada Ana Maria Resende - Palavras da
Deputada Cecília Ferramenta - Palavras da Secretária Elbe Brandão -
Palavras da Deputada Elisa Costa - Palavras da Deputada Gláucia
Brandão - Palavras da Deputada Maria Lúcia - Palavras da Deputada
Rosângela Reis - Entrega de placas - Apresentação Musical.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Destina-se esta parte

da reunião ao lançamento da II Conferência Estadual de Políticas para
as Mulheres e à realização de homenagem às mulheres, dentro da
comemoração do Dia Internacional da Mulher.

1º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa a
Exma. Sra. Márcia de Cássia Gomes, Membro da Comissão
Organizadora da II Conferência Nacional de Políticas para as
Mulheres, representando a Secretária Especial de Políticas para as
Mulheres, Ministra Nilcéa Freire; o Exmo. Sr. Deputado Federal
Custódio Mattos, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social e
Esportes; as Exmas. Sras. Deputada Ana Maria Resende, membro da
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Comissão de Educação desta Casa; Maria Virgília Pascoal Rosa,
Coordenadora Especial de Promoção e Defesa das Mulheres; o
Exmo. Sr. Ângelo José Roncalli de Freitas, Prefeito Municipal de São
Gonçalo do Pará e Diretor Regional da Associação Mineira de
Municípios; e as Exmas. Sras. Maria de Nazareth Barreto de
Carvalho, Vice-Presidente do Conselho Estadual da Mulher; Jovita
Levy, representante do Fórum de Mulheres; Maria Elvira, Conselheira
do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, representando o
referido Conselho, Presidente do PMDB Mulher Nacional e membro
do Fórum de Mulheres do Mercosul; e Deputadas Rosângela Reis,
Presidente da Comissão do Trabalho e membro da Comissão de
Cultura desta Casa; Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de
Cultura desta Casa; Maria Lúcia, Vice-Presidente da Comissão de
Educação e membro da Comissão de Cultura desta Casa; Cecília
Ferramenta, membro das Comissões de Assuntos Municipais e de
Turismo desta Casa; e Elisa Costa, Vice-Presidente da Comissão do
Trabalho e membro da Comissão de Fiscalização Financeira desta
Casa.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos a presença das Exmas. Sras. Sílvia

Helena, Vereadora do PPS; Teresa, Vereadora de Rio Acima; Luzia
Ferreira, Vereadora de Belo Horizonte; Rosa da Fazendinha,
Vereadora de Lagoa Santa; Latifa, da Associação das Mulheres de
Pedro Leopoldo; Leandra, Vereadora de Itajubá; Simone, Vereadora
de Araguari; Eliana Piola, representante do PSDB Mulher de Minas;
Profa. Maria Aparecida Moura, representando a Fundação Newton
Paiva; Profa. Regina Lazzarotto, do Centro de Referência da Mulher
da Newton Paiva; e Jeannette Mazzieiro, do Fórum de Mulheres do
Mercosul - Capítulo Brasil.

Palavras do Sr. Presidente
Há quase três anos, esta Casa promovia, em parceria com a

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Conselho
Estadual da Mulher, a I Conferência Estadual de Políticas para as
Mulheres, em preparação para a I Conferência Nacional de Políticas
para as Mulheres, ocorrida em julho de 2004, em Brasília.

As discussões que houve em Minas naquela ocasião contribuíram



1015

para a elaboração do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres e,
juntamente com os debates feitos nos demais Estados da Federação,
para a construção do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.
Tais eventos constituíram marco na luta das mulheres brasileiras pela
igualdade de direitos, pois resultaram não apenas no levantamento de
suas principais demandas, mas também na formulação de programas
concretos para se alcançarem os objetivos.

No ano passado, a Assembléia de Minas realizou o fórum técnico
“Políticas Públicas para as Mulheres - Força para Alcançar”, com o
objetivo de debater a implementação dos programas contidos nos
planos estadual e nacional, enfocando os temas: “Enfrentamento da
Violência contra as Mulheres”; “Autonomia e Igualdade no Mundo do
Trabalho”; “Direitos da Mulher à Terra e à Moradia”; “Saúde da
Mulher”; e “Educação Inclusiva e não Sexista”.

Destaque-se, como resultado desse fórum, a criação, pelo governo
do Estado, da Coordenadoria Especial da Promoção e Defesa das
Mulheres, órgão encarregado de fazer a intersetorialidade das ações e
dos programas das diversas secretarias voltados para as questões
dos gêneros.

Em todos esses encontros, evidenciaram-se os problemas vividos
pelas mulheres brasileiras, como a discriminação nas áreas do
trabalho, da educação e da saúde; a exploração sexual; as diversas
formas de violência - particularmente a violência física: os baixos
rendimentos em relação aos salários pagos aos homens; a
sobrecarga de trabalho decorrente do acúmulo de funções
domésticas.

Evidenciaram-se também, nesses encontros, a capacidade de
organização dos movimentos de mulheres e principalmente sua
determinação para fazer reverter as condições de desigualdade, na
busca constante de seus direitos e do pleno exercício de sua
cidadania.

Na seqüência dessas mobilizações, será realizada, nesta Casa, nos
dias 9 e 10/7/2007, novamente em parceria com a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e com o Conselho Estadual da
Mulher, a II Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres,
preparatória para a II Conferência Nacional de Políticas para as
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Mulheres, que ocorrerá no mês de agosto, em Brasília.
Estarão em pauta, na Conferência, temas como as realidades

mineira e brasileira nos aspectos social, econômico, político e cultural,
na perspectiva da igualdade entre homens e mulheres; a avaliação
das diretrizes políticas e da implantação dos Planos Estadual e
Nacional de Políticas para as Mulheres; e a participação da mulher
nos espaços de poder - assunto abordado no ciclo de debates
realizado neste Plenário, na parte da manhã.

É importante salientar que a Conferência Estadual será precedida de
conferências municipais ou regionais, que deverão ser realizadas até
o dia 30/4/2007, para eleger as delegadas municipais e formular
propostas para as discussões a serem realizadas nesta Casa e,
posteriormente, em Brasília. Como ocorreu em 2004, o número de
delegadas será proporcional à população de cada Município.

Frisamos a necessidade de se promover, desde já, a mobilização
para as conferências municipais e regionais, lembrando que, neste
ano, só os Prefeitos poderão convocá-las. São eles, portanto, que
devem ser procurados pelas entidades de mulheres, para a realização
de tais eventos.

Cabe lembrar ainda que o Regimento da Conferência Estadual,
elaborado à luz da Conferência Nacional e aprovado por uma
comissão composta por representantes da Assembléia Legislativa, da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, do Conselho
Estadual da Mulher e de várias entidades, está disponível no “site” da
Assembléia. No mesmo “site”, encontram-se informações sobre a
comissão organizadora da conferência estadual, encarregada de
acompanhar todas as etapas de sua preparação.

Agradecemos às autoridades presentes, aos demais participantes e
a todas as pessoas e instituições envolvidas na preparação deste
evento, com a expectativa de que a II Conferência Estadual de
Políticas para as Mulheres seja tão bem-sucedida quanto à realizada
em 2004. Muito obrigado.

A Sra. Presidente (Deputada Ana Maria Resende) - Com a palavra,
a Sra. Márcia de Cássia Gomes.

Palavras da Sra. Márcia de Cássia Gomes
Boa-tarde.
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Cumprimento as autoridades que compõem a Mesa, especialmente
a Deputada Ana Maria Resende, que preside esta reunião. Saúdo
ainda as demais Deputadas que vieram de alguns Municípios, para
exercer seu primeiro mandato nesta Casa. Na verdade, tive o prazer
de me encontrar com algumas delas na comissão organizadora
estadual.

Já me pronunciei hoje, pela manhã. Com muita honra, represento a
Ministra Nilcéa Freire, que vem desenvolvendo um importante trabalho
à frente da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, em
âmbito nacional.

Sou titular da Coordenadoria dos Direitos da Mulher do Município de
Belo Horizonte, na qual, com outras mulheres militantes, desenvolvo
um importante trabalho. Ademais, integro o Fórum de Organismos de
Políticas para as Mulheres, criado em 2003, no âmbito da Secretaria
Especial de Políticas para as Mulheres, que reúne vários organismos
criados no Executivo Municipal, visando à elaboração e à articulação
de políticas públicas para as mulheres nos Municípios e nos Estados
da Federação.

Além da Coordenadoria da Mulher de Belo Horizonte, está
representada aqui pela Laís, nossa companheira, a Coordenadoria do
Município de Sabará. Aliás, ela também é Presidente do Conselho do
referido Município. Além disso, encontra-se presente a companheira
Mercês, que está à frente do setor da mulher, na Prefeitura Municipal
de Betim.

Com muita satisfação, informamos que o Município de Lagoa Santa
já implantou sua Coordenadoria da Mulher. No dia 8/3/2007, Nova
Lima anunciou a criação de sua coordenadoria. Teófilo Otôni,
atualmente administrada por uma ex-Deputada, também já possui sua
Coordenadoria de Políticas para as Mulheres.

Com muita honra, sentei-me ao lado de uma pessoa que está vindo
de um Município do Sul de Minas e assumirá a Coordenadoria
Especial de Políticas para as Mulheres, em âmbito estadual. Com
muito prazer, recebemo-la. Certamente, você integrará o Fórum de
Organismos de Políticas para as Mulheres. Destarte, representará o
aspecto que faltava, no que se refere à participação política dos
organismos no Estado de Minas Gerais. Seja bem-vinda a sua



1018

atividade! Você já sabe que teremos pela frente uma tarefa, de que
pretendo falar.

A partir deste ciclo de debates, no momento em que iniciamos as
discussões, ou seja, as atividades da II Conferência de Políticas para
as Mulheres no Estado, ressalto o papel dos movimentos e dos
Executivos Municipais, que têm de fazer valer o que o Presidente da
República lançou no dia 17/1/2007, por meio de um decreto. Diante
disso, os responsáveis e gestores de Executivos Municipais e
Estaduais estão convocados a atuar, a fim de que chegue a todos os
grotões do País, que tem dimensões continentais, esse espaço de
articulação, fortalecimento e ampliação das políticas para as
mulheres.

Por isso a Ministra Nilcéa Freire, eu e os demais membros da
comissão organizadora nacional estamos desenvolvendo não só um
regimento, mas também textos que servirão de base para todas as
atividades realizadas em âmbitos municipal, estadual e nacional.

As datas, lidas no início dos trabalhos, já estão marcadas. Algumas
cidades aqui presentes já têm as datas das conferências municipais.
No caso de Belo Horizonte, serão nos dias 13 e 14/4/2007. A nossa
conferência estadual do Estado de Minas Gerais será nos dias 9 e
10/7/2007. A conferência nacional, conforme informação do “site”,
será do dia 18 a 21/8/2007.

Encerraremos com a conferência nacional, em que estarão reunidas
2.800 Delegadas, nesse processo da etapa nacional. Terminaremos
com a Marcha das Margaridas no dia 22/8/2007, em Brasília. E nós,
mineiras, lá estaremos com 183 Delegadas, para, de alguma forma,
contribuir e representar a luta das trabalhadoras rurais, a exemplo do
que foi Margarida Alves de Souza.

O Presidente da Mesa abriu os trabalhos fazendo uma explanação,
e quero lembrar uma fala da Ministra que represento: “A partir de
março, estaremos juntas nas conferências municipais, regionais e
estaduais. Quando agosto chegar, Brasília será novamente ocupada
pelas mulheres de todo o Brasil, que chegarão trazendo consigo as
marcas da sua cultura, das suas crenças, dos seus valores e a
certeza de que, mais uma vez, escreverão um novo capítulo da escola
do nosso país”. Então, que façamos a nossa parte. Uma boa tarde a
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todos.
Palavras do Secretário Custódio Mattos

Quero saudar, na pessoa da Presidente, a Deputada Ana Maria,
todos os demais membros da Mesa, especialmente as Sras.
Deputadas, as prezadas mulheres e os senhores.

Saúdo todos os presentes, em especial algumas amigas da minha
região, como a esposa do Prefeito de Leopoldina e os membros da
delegação de Juiz de Fora, minha cidade.

Hoje é um dia em que devemos falar pouco, ouvir muito e aprender
mais ainda. Mas, como Secretário de Desenvolvimento Social, cuja
Secretaria coube a honra de abrigar o órgão executivo - a
coordenação que tratará da coordenação da política das mulheres no
Estado-, compete-me dizer algumas palavras em nome do governo de
Minas Gerais a respeito do movimento das mulheres, especialmente a
respeito da conferência, o ponto de partida. Muitos dos melhores
especialistas, sociólogos e cientistas políticos dizem que talvez o
fenômeno sociológico mais importante do séc. XXI seja a
consolidação do movimento de emancipação das mulheres. Este
início de século marcará principalmente a culminância e a realização
da emancipação das mulheres na sociedade contemporânea, uma
luta que vem de décadas, de séculos.

Nós, homens e mulheres que têm obrigação com o exercício de
responsabilidade pública, não fazemos mais que nossa obrigação ao
dar curso, ao apoiar e ao não atrapalhar esse movimento que, muitas
vezes, é irreversível. No Brasil, especialmente em Minas Gerais, esse
movimento, ao longo dos últimos anos, tem sido muito bem
representado, pois é extremamente organizado, forte, representativo e
realiza conquistas. O governo do Estado de Minas Gerais quer se
inserir nessas conquistas, não no papel paternalista, no papel de
quem faz articulação, mas no papel de quem reconhece a força de um
movimento, a força da reivindicação das mulheres.

Após a participação das mulheres na conferência anterior, o
Governador Aécio Neves, na reformulação administrativa feita no
início de fevereiro, atendeu ou começou a atender as reivindicações.
Esse é apenas o início de um processo. Ele atendeu uma
reivindicação importantíssima: inseriu, na estrutura do governo do
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Estado, um órgão que seja o coordenador, o articulador, o elo de
transmissão entre o movimento social das mulheres e suas
reivindicações, que são sempre de diversos setores e atravessam
todas as políticas públicas.

A partir deste mês, as mulheres passam a contar, na estrutura do
governo do Estado, com essa coordenação, que, a princípio, recebeu
um nome que não era o mais adequado. Recebi uma comunicação
dizendo que o nome não era o mais adequado e levei-a ao
conhecimento do Governador. Portanto o nome Promoção e Defesa
das Mulheres não é o mais adequado. Recebemos uma comunicação,
assinada por várias entidades do movimento das mulheres, com
várias sugestões de incorporação de atribuições e de competências,
especialmente destacando que esse nome não é o mais adequado.
Comuniquei-me com o Governador, e cremos que o conjunto das
sugestões é extremamente adequado, sensato e bem pensado. O
Governador acolheu de bom grado a sugestão e, imediatamente,
adotará a medida legislativa para que o nome sugerido pelo
movimento social das mulheres seja respeitado. Portanto, a
denominação que prevalecerá será Coordenadoria Especial de
Política para as Mulheres.

O governo do Estado quer que todas as entidades e que esse
belíssimo movimento de voluntariados, de militâncias das mulheres,
seja canalizado por meio da Coordenadoria. Aliás, essa
Coordenadoria conta com a presença de uma mulher, ainda não
nomeada, mas designada, que conheci recentemente e cujas
referências são as melhores possíveis. Ela cumprirá seu papel, para
que tenhamos, na Sedese e nessa Coordenadoria, uma ponte
permanente não somente de reivindicação, mas também de avaliação
de críticas. O objetivo é levá-las a todos os setores e a todas as
secretarias. A Coordenadoria exercerá papel relevante para atender
às políticas de que as mulheres precisam na saúde e na educação,
além dos programas próprios da Sedese, que muitas vezes são
incorporados. Na área de formação profissional, por exemplo, é
comandado pela Profa. Carmen Rocha, uma militante do movimento
social das mulheres.

Já está incorporada, em todos os treinamentos, a reivindicação de
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que 50% das vagas sejam destinadas às mulheres, desde que isso
seja compatível à natureza do treinamento.

Além disso, como preparação da atuação da coordenação nesse
papel, pedimos que a Seplag, em articulação com a nova
coordenação, faça a revisão do Programa de Políticas Públicas para
as Mulheres, que é fruto de um produto de reivindicação e trabalho do
Movimento Social. Salvo engano, agosto de 2005 foi o marco final
desse primeiro esforço. Então, pedimos que esse programa seja
reavaliado e atualizado para posterior discussão com os movimentos
por intermédio da coordenação, de maneira que tenhamos não só
uma coordenação, mas também um programa consolidado de
políticas públicas estaduais para mulheres.

Além disso - talvez não precisasse dizer, por ser óbvio -, toda a
estrutura do Estado está trabalhando em conjunto, com o apoio
inestimável da Assembléia Legislativa de Minas Gerais por meio
desse grupo de excelentes Deputados que as representam aqui, a fim
de fazer deste ano de conferências municipal, estadual e nacional o
mais eficaz e brilhante, para que avance significativamente o
movimento social de vocês.

O pessoal da coordenação já sabe, mas gostaria de comunicar ao
movimento social em geral que há o compromisso do Estado, ou seja,
que o Estado se encarregará, em decorrência do desdobramento do
ocorrido na conferência anterior, de toda a hospedagem aqui, em Belo
Horizonte, e também do transporte das delegadas mineiras.
Estaremos fornecendo hospedagem e alimentação quando da
conferência em Belo Horizonte, e também o transporte de todas as
nossas delegadas de Minas Gerais, para a confederação nacional.

Em nome do Governador Aécio Neves e também em nome próprio,
na qualidade de Secretário da Sedese, gostaria de fazer um
agradecimento muito especial a cada uma das Deputadas aqui
presentes, por terem sido incansáveis em nos levar as reinvindicações
e em nos pressionar para dar o atendimento mais imediato, que é a
nossa obrigação. É sempre bom ser chamado à atenção para
estarmos atentos a cada detalhe, em cada momento, não somente
neste ano muito especial, mas em todas as reivindicações do
movimento, para que elas sejam levadas até nós para uma solução,
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sempre que pudermos. Do contrário, quando nada pudermos fazer,
como foi o caso dessas últimas reivindicações sobre o papel e o nome
da coordenação, que elas sejam levadas à estrutura mais alta de
decisão do Estado.

Também gostaria de dizer aos militantes dos movimentos sociais,
das entidades que trouxeram esse movimento até aqui, que nós, do
Estado, sempre estaremos de portas abertas para aprender com
vocês, e, sobretudo, respeitar o trabalho que vêm desenvolvendo, a
fim de levar à frente mudanças, aperfeiçoamentos e críticas em
relação às reivindicações das mulheres para cada uma das
secretarias, sempre que necessário. Já disse isso às lideranças que
me procuraram. Essa não é uma determinação minha nem da
Sedese, e sim do Governador Aécio Neves, que está muito atento e
exigente. Aliás, ele já me disse isso quando me deu a missão de ser
Secretário. O Governador me informou que uma das atenções
especiais que gostaria de dar no governo do Estado, ao lado da
juventude, atentando para esse movimento social geral no Brasil, diz
respeito ao movimento das mulheres. Portanto, contem conosco, com
toda a estrutura, não somente com a coordenação, que é de vocês,
mas também com toda a estrutura da Sedese, que trabalha em
parceria com vocês em todas as secretarias do Estado.

Resta-me desejar, além de me colocar pessoalmente, assim como
toda a Sedese, à disposição de vocês, que os trabalhos que ora se
iniciam e que vão ser muito árduos e exigir muito da militância de
todas vocês, líderes do movimento social, que tanto as conferências
municipais, regionais e estadual, em que estaremos participando
diretamente, assim como a nacional, sejam efetivamente um passo à
frente no movimento das mulheres e no atendimento às suas
reivindicações, que não são só de vocês, mas de todos os brasileiros
de boa-vontade que querem o progresso social do Brasil. Muito
obrigado a todas.

A Sra. Presidente - Agradecemos as palavras do Secretário
Custódio Mattos, escolhido a dedo pelo nosso Governador para dar
seqüência às políticas públicas e trazer a mulher mineira para o lugar
que ela merece.

Todas as vezes em que uma mulher ocupa um lugar de destaque
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sentimos grande alegria. Quanto à Maria Elvira, esqueci-me de
mostrar-lhes aonde uma mulher mineira pode chegar. Ela representa
o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, de Brasília, e o Fórum de
Mulheres do Mercosul; uma mineira nos representando.

Palavras da Sra. Maria Virgília Pascoal Rosa
Boa tarde a todas. Cumprimento a Deputada Ana Maria Resende,

que preside os trabalhos nesta tarde; o Secretário Custódio Mattos,
representando o Governador do Estado; as outras Deputadas, e,
especialmente, por questão de respeito e admiração, a ex-Deputada
Maria Elvira, que admiro há muito tempo. Sempre aprendemos com as
grandes mulheres.

Hoje estarei apenas me apresentando às mulheres mineiras, pois
acabo de aceitar o convite do Governador Aécio Neves para estar à
frente da Coordenadoria Especial de Defesa e Proteção da Mulher,
nome um pouco complicado, que agora é Coordenadoria Especial de
Políticas para as Mulheres. Sou de Pouso Alegre, onde ainda sou
Vereadora. A partir da semana que vem, afasto-me das minhas
atividades parlamentares para, com muita honra, assumir essa nova
missão. Costumo dizer que adoro bons desafios e não tenho dúvida
alguma de que tenho muito a aprender com os movimentos de
mulheres do Estado de Minas Gerais. Ouvimos os seus resultados
ecoando por todos os cantos do Brasil. Tenho muita humildade de
dizer que quero aprender, não tenho preguiça, e, como acabei de
falar, adoro bons desafios. Mas tenho plena consciência da
responsabilidade a mim atribuída pelo nosso Governador e
consciência ainda maior do grau de resultados que essa
Coordenadoria deve dar ao Estado. Ela deve ser uma bela vitrine do
Governo Aécio Neves. Os resultados devem ser, no mínimo,
proporcionais à expectativa que o povo mineiro mais uma vez
depositou no nosso Governador. Estarei disposta a aprender e a
contribuir com a pequena experiência que possuo e conto com a ajuda
das mulheres desses movimentos, com o apoio do Secretário
Custódio Mattos, à frente da Sedese, das Deputadas e da ex-
Deputada Maria Elvira, que, aliás, já se manifestou. Enfim, são tantas
as ajudas que o resultado não pode ser ruim; não permito que seja
mais ou menos. Tenho a certeza de que juntas, faremos um grande
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trabalho em Minas Gerais, principalmente para buscar resultados.
Digo sempre que, além das conquistas que acompanhamos ao longo
dos anos - e são muitas -, está na hora de oferecer resultados mais
objetivos às mulheres mineiras, tanto no que diz respeito à violência
quanto à saúde e à profissionalização, sobretudo das mulheres
carentes e da zona rural.

Enfim, temos muito trabalho pela frente. Conto com a ajuda de
todas. A partir da semana que vem, licencio-me definitivamente da
Câmara Municipal de Pouso Alegre. Estarei à disposição de todas as
senhoras para enfrentarmos juntas essa nova missão. Muito obrigada
e boa tarde a todas.

Palavras do Prefeito Ângelo José Roncalli de Freitas
Boa tarde a todos. Cumprimento a Deputada Ana Maria Resende,

Presidente desta Mesa, os parlamentares presentes, as senhoras e os
senhores. Um abraço à Maria Elvira, nossa amiga de longa data. Já
cresci na vida pública admirando o seu trabalho e a sua luta em
defesa das mulheres. É um prazer estar aqui, em nome do Prefeito
Celso Cota, Presidente da nossa associação. Gostaria de tecer uma
saudação especial ao nosso Secretário Custódio, aos Deputados
Domingos Sávio e Zezé Perrella, nosso conterrâneo.

Em nome do Presidente, colocamos a Associação Mineira dos
Municípios totalmente à disposição do movimento. Queremos
trabalhar mobilizando todos os Prefeitos mineiros, bem como todos os
Presidentes de associações microrregionais, para que, de fato, os
Municípios se sensibilizem com a causa das senhoras. Além disso,
queremos auxiliá-las num trabalho para que todos os Municípios
realizem as conferências municipais, apoiando esse movimento.

Disse ao Prefeito Celso que era um prazer representá-lo aqui, hoje,
e que a AMM está de portas abertas; aliás, ela poderia ser também a
associação das mulheres mineiras, pois lá estamos sempre à
disposição e prontos a apoiá-las. Contem conosco. Boa tarde a todos.

Palavras da Sra. Maria de Nazareth Barreto de Carvalho
Boa tarde a todas. A maioria das senhoras esteve aqui pela manhã.

Para nós, é muito significativo este momento do lançamento da II
Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, porque é mais
uma ação no processo de construção da cidadania e da democracia.
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Todas nós temos um grande prazer de estar aqui, pois estamos
construindo isso; aliás, há pessoas aqui que já começaram há muito
tempo. Cada dia mais pessoas vão se inserindo, fazendo parte. Como
a nossa Coordenadora, mais gente chega para somar. Sabemos que
sozinho ninguém faz nada. Não conseguimos nem ser felizes
sozinhos. Não é verdade?

Dentro do objetivo dessa conferência nacional, que será subsidiada
pela estadual, e a estadual, que será subsidiada pelas municipais,
solicito a todos os Prefeitos que apóiem a realização dessas
conferências nos seus Municípios, pois isso garantirá o direito das
mulheres; e ainda a criação de conselhos municipais de direitos da
mulher nos seus Municípios.

Estivemos num período de três anos no Conselho Estadual da
Mulher. Quando lá chegamos, havia 18 conselhos que estavam
funcionando; atualmente, há 27. Com lei aprovada na Câmara
Municipal, há 10 conselhos; e em processo de implantação - com lei
que ainda não foi aprovada, pois depende de algo para isso -, mais 10
conselhos.

Precisamos consolidar esses conselhos em fase de implementação.
Precisamos de muito mais conselhos num Estado com 853
Municípios. Os conselhos se tornam importantes por quê? Porque
eles vão abrir as discussões. Sabemos que, por meio de discussões,
conquistamos políticas públicas. Vamos aumentar os conselhos. Os
Municípios que não possuem conselhos e que têm interesse em criá-
los entrem em contato com o Conselho Estadual da Mulher, pois
temos o que chamamos de “kit” para criação de conselho. Só depende
de boa-vontade. Basta querer para que se crie um conselho.

Que os movimentos nos Municípios sensibilizem o Executivo para
apoiá-los na criação de conselhos. Os conselhos discutirão as
políticas para as mulheres nesta conferência, e quem não faz parte de
conselho também participará. O conselho serve para somar e legitimar
as reivindicações. Quando temos um conselho em um Município,
obtemos outros benefícios como o Centro de Referência da Mulher.
Temos um grande exemplo, Pirapora, que criou o seu conselho e
imediatamente o seu Centro de Referência da Mulher e está propondo
a criação de uma secretaria especial de políticas para as mulheres.
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Ninguém vai querer ficar para trás. Hoje, com o exemplo que vimos da
capacidade que temos de articular e de realizar, não podemos
definitivamente cruzar os braços. Não cruzamos. Há algumas pessoas
que estão pensativas, mas vamos levantá-las e criar conselhos para
termos uma sociedade mais feliz. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Jovita Levy
Sr. Deputado Custódio Mattos, Secretário de Desenvolvimento

Social; Deputada Ana Maria Resende, que preside esta solenidade; o
meu boa-tarde a todos os presentes. Falo em nome do Fórum de
Mulheres Feministas de Belo Horizonte, que reúne diferentes
movimentos da sociedade civil, e da União Brasileira de Mulheres -
UBM -, uma organização nacional. O meu boa-tarde também a todos
os componentes da Mesa, companheiros de luta e que nos recebem
hoje com tanta gentileza. Queria, de maneira especial, parabenizar as
Deputadas que propiciaram este momento e, mais do que isso,
agradecer a oportunidade. É exatamente por meio de oportunidades
de debates que fazemos trocas de experiências e reformulação de
conceitos. É isso que temos de fazer, e o fazemos quando nos
reunimos. Esta oportunidade é preciosa, pois, por intermédio deste
debate, desta análise e reformulação, conseguiremos as mudanças
que pretendemos.

Hoje, dia do lançamento da II Conferência Estadual de Políticas para
as Mulheres - os preparativos da municipal já estão em andamento, e
depois vem a nacional -, é realmente um momento muito bom para
lembrarmos que a administração pública tem um compromisso de
mostrar sua modernidade. Relativamente ao compromisso com a
democracia, ela tem de incorporar o debate que pretendemos fazer
nas conferências.

É através da comunicação que se firma uma política realmente
democrática, uma política que possa levar a reformulações e à
construção de uma sociedade especial. Só tenho a agradecer o que
está acontecendo aqui.

Tivemos momentos muito interessantes nos debates realizados na
parte da manhã, e também agora, com a fala de vários companheiros.
Quando se fala em desajustes sociais, em poder masculino e poder
feminino, pensamos em todas essas injustiças. Como conseqüência
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dessas injustiças, sempre vem as palavras “medo”, “injustiça”,
“coragem”, palavras fortes das quais precisamos nessa luta.

Então, quero terminar minhas considerações com esperança.
Registro essa palavra em um texto que fiz, porque realmente tenho
esperança de que as coisas vão mudar, de que vai chegar um
determinado momento em que vamos falar apenas de coisas boas.

Esse texto chama-se Estatuto da Mulher. (- Lê:)
“Art. 1º - Fica decretado que, a partir de agora, vale a utopia, valem

os sonhos, os possíveis e os impossíveis, que eles se façam verdade
e se abram em luz na incerteza da nossa escuridão. Art. 2º - Está
constituído, a partir deste momento, por decisão soberana, o poder
feminino. Feminina é a lei, a justiça, a verdade, a igualdade, a paz, a
liberdade, e feminina é a esperança que nos permite confiar no futuro.
Art. 3º - Carolinas deixarão as janelas por onde o tempo passou e elas
nem viram, mas descerão às ruas escrevendo agora sua própria
história. Não mais mulheres de Atenas, que, suspirosas, chorosas,
clamam por mais duras penas; seremos, a partir de agora, todas
marias. Marias de garra, marias de gana, marias com mania de terem
fé na vida. Art. 4º - A partir deste momento está banida do dicionário a
palavra ‘violência’, pela inutilidade do seu uso.” Quem dera! “A palavra
será a grande arma na defesa de nossos ideais. Art. 10º - E agora,
mulheres, é para valer. Tomem seus lugares, respirem fundo e alcem
vôo na direção dos seus sonhos e sejamos muito felizes.”

A Sra. Presidente - Nossos agradecimentos à Sra. Jovita Levy.
Jovita, tenho certeza de que cada um de nós gostaria de receber uma
cópia desse hino à mulher dos tempos de hoje.
Apresentação da Comissão Organizadora da II Conferência Estadual

de Políticas para as Mulheres
A Sra. Presidente - Neste momento faremos a apresentação da

Comissão Organizadora da II Conferência Estadual de Políticas para
as Mulheres. Convidamos as integrantes da Comissão a
comparecerem à frente deste Plenário para que este momento seja
registrado. Representando a Secretaria de Desenvolvimento Social, a
Sra. Maria Virgília Pascoal Rosa, Coordenadora Especial de
Promoção e Defesa da Mulher; o Sr. Felipe Willer Araújo Abreu Júnior,
Superintendente de Direitos Humanos da Sedese, que muito nos
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honra por estar aqui; Cláudia de Cássia Vieira Batista Aguiar, Diretora
de Educação para Direitos Humanos da Sedese; pela Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Ana Maria Resende, membro
da Comissão de Educação, e, como suplente, Maria Lúcia, Vice-
Presidente da mesma Comissão; Cecília Ferramenta, membro das
Comissões de Assuntos Municipais e de Turismo, e, como suplente,
Elisa Costa, Vice-Presidente da Comissão do Trabalho; Gláucia
Brandão, Presidente da Comissão de Cultura, e, como suplente,
Rosângela Reis, Presidente da Comissão de Trabalho; pelo Conselho
Estadual da Mulher, Maria Nazareth Barreto de Carvalho, Christina
Diniz e Hilma Inês Alves; pelas entidades dos movimentos de
mulheres com base nacional, Neusa Cardoso de Melo, da Articulação
de Mulheres Brasileiras - AMB -; Ana Maria Aparecida Pereira, da
Fetaemg; Dehonara de Almeida Silveira, da Marcha Mundial de
Mulheres; Maria Beatriz de Oliveira, da Rede Feminista de Saúde;
Maria Elvira Sales, do Fórum de Mulheres do Mercosul, e, como
suplente, Jovita Levy, da União Brasileira de Mulheres - UBM -; e, pela
Comissão Organizadora da II Conferência Nacional de Políticas para
as Mulheres, Márcia de Cássia Gomes, Coordenadora dos Direitos da
Mulher da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

Manifestamos os nossos agradecimentos a todas vocês. Temos
certeza de que esta Comissão é composta por grandes mulheres e
faremos com vocês um trabalho à altura das mulheres mineiras.

O Regimento da II Conferência Estadual de Políticas para as
Mulheres estará disponível amanhã, dia 15, no “site” da Assembléia
Legislativa: www.almg.gov.br. Aos interessados em gravar este evento
esclarecemos que não será possível fornecer cópias das gravações,
razão pela qual haverá reprise na TV Assembléia. A reprise será
exibida pela TV Assembléia nos seguintes dias e horários: dia 17 de
março, às 8h30min; dias 20, 21 e 28 de março, pela manhã.

Anuncio a programação das comissões permanentes em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher: audiência pública da
Comissão do Trabalho, com o tema “As Desigualdades de Gênero no
Mercado de Trabalho”, a realizar-se no dia 20 de março, terça-feira, às
9h30min; audiência pública da Comissão de Saúde, com o tema
“Câncer de Mama e Câncer do Colo do Útero”, a realizar-se no dia 21
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de março, às 9h15min; e audiência pública das Comissões de Direitos
Humanos e de Segurança Pública, com o tema “As Dificuldades da
Implantação da Lei Maria da Penha”, a realizar-se no dia 28 de março,
às 9 horas.

2º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência convida a
tomar assento à Mesa as Exmas. Deputadas Elbe Brandão, Secretária
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri e do Norte de Minas; Ana Maria Resende, membro da
Comissão de Educação desta Casa; Cecília Ferramenta, membro das
Comissões de Assuntos Municipais e de Turismo desta Casa; Elisa
Costa, Vice-Presidente da Comissão do Trabalho e membro da
Comissão de Fiscalização Financeira desta Casa; Gláucia Brandão,
Presidente da Comissão de Cultura desta Casa; Maria Lúcia, Vice-
Presidente da Comissão de Educação e membro da Comissão de
Cultura desta Casa; e Rosângela Reis, Presidente da Comissão do
Trabalho e membro da Comissão de Cultura desta Casa.

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

será interpretado pelo Conjunto de Câmara da Orquestra Sinfônica da
Polícia Militar.

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

Exmas. Sras. Deputadas Ana Maria Resende, Cecília Ferramenta,
Elisa Costa, Gláucia Brandão, Maria Lúcia e Rosângela Reis, em
cujas pessoas cumprimentamos todas as demais autoridades e
mulheres presentes.

Esta Assembléia, na seqüência de eventos com os quais promove a
presente reflexão sobre o envolvimento e a participação da mulher
nas políticas públicas, celebra o Dia Internacional da Mulher,
comemorado mundialmente no dia 8 de março. São 150 anos
transcorridos desde o fato que se tornou símbolo do movimento de
emancipação feminina: a morte de operárias têxteis, queimadas pela
polícia de Nova Iorque, por reivindicarem redução na jornada de
trabalho e direito à licença-maternidade. Essa luta se tornou a dura
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busca pelo exercício pleno da cidadania, numa história de conquistas
de direitos e de um lugar na sociedade.

Algumas das mais sensíveis vozes da nossa literatura souberam
pontuar esse caminho tão árduo. Assim, Cecília Meireles, com grande
propriedade, fala-nos do difícil lugar das mulheres num mundo em
que, por séculos, a opressão acompanhou a atribuição de certos
papéis ao gênero feminino: ‘Já fui loura, já fui morena/ Já fui
Margarida e Beatriz./ Já fui Maria e Madalena./ Só não pude ser como
quis.’ É esse desejo de liberdade, apontado pela autora do
emblemático poema ‘Mulher ao Espelho’, que vem movendo a força
feminina a afirmar o seu espaço no mundo do trabalho, após
conseguir o fundamental direito do voto e, mais tarde, a oportunidade
de ser votada e de efetivamente participar da democracia
representativa. Hoje, no Brasil, as mulheres não só têm uma
expectativa de vida maior do que a dos homens, como também
apresentam um nível mais alto de escolaridade. Contudo, ainda
ganham menos que os homens, o que configura a discriminação no
mercado de trabalho, principalmente se forem negras. Cora Coralina,
essa extraordinária goiana que cantou a alma simples da mulher
brasileira, sempre se identificou às mais sofridas. Por isso a sua
poesia se volta àquelas que não têm acesso à cultura ou aos bens
materiais, comumente se percebendo menos apreciadas, seja pela
cor, seja pela idade, seja pela profissão. Cora Coralina, incorporando
cada uma dessas mulheres, toca-nos, com profundidade, o coração.
No poema ‘Todas as Vidas’, ela nos revela: ‘Vive dentro de mim/ a
mulher do povo./ Bem proletária./ Bem linguaruda,/ desabusada, sem
preconceitos,/ de casca-grossa,/ de chinelinha,/ e filharada./ Vive
dentro de mim/ a mulher roceira./ Enxerto da terra,/ meio casmurra./
Trabalhadeira./ Madrugadeira./ Analfabeta./ Todas as vidas dentro de
mim:/ na minha vida/ - a vida mera das obscuras.’ Pois, levando essa
existência obscura e silenciosa, a mulher tem sido, ainda hoje, a
vítima maior da violência. Segundo dados incômodos da Fundação
Perseu Abramo, 11% das brasileiras com 15 anos ou mais já foram
vítimas de espancamento. Em quase 60% dos casos, o responsável é
sempre o marido ou o companheiro. Neste ano de 2007, a ONU
propõe como discussão o tema ‘Acabando com a Impunidade na
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Violência contra Mulheres e Meninas’. Nos casos de violência sexual,
infelizmente as meninas são, também no Brasil, as grandes vítimas. E
o pior é que, na quase totalidade dos casos, os criminosos gozam da
confiança da criança, sendo, em geral, ou o pai biológico, outros
homens da família ou o padrasto. Freqüentemente tais meninas, além
da auto-estima destroçada, são vítimas de intimidação e chantagem,
que as impedem de denunciar o que acontece dentro da própria casa.
Fruto de um contexto muito semelhante, o caso Maria da Penha, de
triste histórico quanto à omissão e tolerância em relação à violência
contra as mulheres, leva-nos finalmente à formulação e à execução de
políticas públicas voltadas à prevenção, à punição e à erradicação
dessa violência. Esta Assembléia possui hoje uma bancada feminina
bastante consciente dessa insustentável situação, que também age
em outras frentes, como a da igualdade no mundo do trabalho, a dos
direitos à terra, à moradia, à saúde e à educação inclusiva.

Que o exemplo dessas corajosas e brilhantes Deputadas traga para
esta casa um número maior de mulheres parlamentares no futuro. Se
o Brasil se orgulha de ter mulheres em posições-chave no atual
Ministério, como Marina Silva ou Dilma Rousseff, dispomos, no âmbito
nacional, de apenas quatro Senadoras, 46 Deputadas Federais e 123
Deputadas Estaduais. Uma maior presença feminina nos cargos
representativos significará atenção maior às políticas públicas
envolvendo o gênero.

Gostaríamos de ver, no horizonte desta República, o comando
passar naturalmente às mãos femininas, quando teremos nossa
Michelle Bachelet, como o Chile, ou nossa Angela Merkel, como a
Alemanha. Lembrando que tanto se tem ainda de caminhar, vamos
reviver os versos de mais uma poetisa brasileira. Desta vez, citamos o
cântico de Virgínia Schall, em Evocação Feminina: ‘Mãos
entrelaçadas/ tecem séculos/ em teia/ de fios farpados,/ prisão de
anjos/ eternizados./ Somos etéreas,/ flores fugazes,/ pirilampos da
vida,/ pela vida/ alinhavadas.”

Que a mulher do futuro se veja, muito brevemente, não como a flor
fugaz e o anjo aprisionado, oprimido e violentado, mas na condição de
um ser plenamente incluído no mundo, em uma posição de total
igualdade e irrefutável autonomia. Muito obrigado.
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Palavras da Deputada Ana Maria Resende
Inicialmente, peço a todas vocês que observem o auditório onde

estamos. Como se vê, o local está praticamente repleto de mulheres.
Deputado Doutor Viana, até hoje políticas públicas e homenagens às
mulheres são consideradas coisas de mulheres e, como tal, algo de
pequena grandeza. Cumprimento todas as mulheres que ocupam este
auditório, pois decidiram que, em nossa sociedade, não mais seriam
invisíveis. Assim, dão exemplo para tantas outras que ainda vivem
oprimidas, porque não sabem que  Deus criou o mundo para que
todos - homens e mulheres - vivêssemos felizes. Cumprimento o Vice-
Presidente desta Casa, Deputado Doutor Viana, que nesta
oportunidade representa o Presidente Alberto Pinto Coelho; a colega
Cecília Ferramenta, que é pequenina e vende uma imagem de
fragilidade, mas na verdade é uma guerreira, uma mulher forte e
destemida; a Deputada Maria Lúcia, que conhece os caminhos da
Prefeitura, já que foi Prefeita de sua cidade e nos traz seu exemplo e
sua esperança, bem como a certeza de que aqui defenderemos as
mulheres, pois, agindo dessa forma, certamente estaremos
defendendo também a família; a Deputada Gláucia Brandão, uma
delicadeza em pessoa, uma gentileza em forma de mulher - com
certeza, V. Exa. dará um toque angelical às atividades desta Casa,
pois sua mão frágil e carinhosa segura a família e, ao mesmo tempo,
conduz o mundo a uma situação melhor; a Deputada Rosângela Reis,
ex-Vereadora de Ipatinga, que certamente contribuirá muito para
descortinar um mundo melhor para as mulheres; a Deputada Elisa
Costa, que é uma guerreira, batalhadora, vai à frente - no Norte de
Minas costumamos chamá-la de madrinha da tropa. Deputada Elisa
Costa, estou certa de que, como madrinha dessa luta, V. Exa. irá
levar-nos a bom termo.

Quis o Senhor que homens e mulheres fossem na Terra a maior
expressão de sua glória. Mas valores ligados à força física, à
competição, passaram a dominar e a caracterizar nossa sociedade,
deixando valores como a empatia, a intuição e a cooperação serem
considerados como sinal de fraqueza e, por isso mesmo, indesejáveis.
Indignado com o que assistia, Deus passou a se valer de mulheres
especiais para convencer a todas nós que nossa vida é feita de
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decisões e de escolhas, e não de fatalidades. Essa nova caminhada é
retratada em poema de autor desconhecido. “Um dia disseram que eu
deveria me calar e apenas sorrir, porque o meu sorriso bastava. E me
pediram para continuar sorrindo e sendo servil. Estranharam que eu
não fosse feliz, comecei a reagir, e todos se assustaram, mas provei
que penso com razão e com sensibilidade. Hoje, não totalmente livre
como gostaria, mas suficientemente forte para enfrentar a liberdade, já
não me prendem porque resisto. Já não concordo, contesto. Luto pelo
reconhecimento do meu valor. Sou meiga, mas sou feroz. Fui à luta,
respiro vida. Para quem não acreditava ainda sorrio, mas agora é por
felicidade.”

Hoje, nesta Casa legislativa, é dia de celebrarmos a vida, de
celebrarmos a resistência, de celebrarmos a mulher. Dia de
agradecermos a tantas mulheres que empenharam seus melhores
esforços na construção de uma sociedade mais justa. Dia de
homenagearmos duas mulheres especiais do meu Norte de Minas.
Dia de homenagearmos Silvina e Maria de Cori. Silvina, minha colega
de fé, comprometida com a educação formal, educação que busca
incluir os esquecidos. Professora, supervisora, Secretária Municipal de
Educação de Montes Claros por oitos anos, reestruturou, resgatou e
deu qualidade ao ensino municipal. Ofereceu o pré-vestibular a
milhares de jovens montes-clarenses. Introduziu o canto, a dança, o
teatro, a poesia, o desenho como forma de despertar a alma que
existe em cada aluno e dar mais sabor e mais cor à escola. Silvina,
seus braços sempre estendidos apóiam e dão sentido à vida de
tantos. D. Helder Câmara, Silvina, deve ter-se espelhado em você
quando disse: “Ótimo que a tua mão ajude o vôo”. E, mais que
homenageá-la, quero agradecer-lhe de coração por tudo que fez pela
educação municipal de Montes Claros. Seu nome, Silvina, ficará para
sempre registrado pelos bairros mais carentes de Montes Claros, em
agradecimento por tudo que você construiu pela transformação e pela
revolução no ensino municipal, o que você fez para os alunos
carentes da nossa cidade querida de Montes Claros. Muito obrigada.
Que Deus de abençoe para sempre.

Maria de Cori, Vereadora da nossa querida cidade de São
Francisco, de nada adiantaria a força do poder se não tivéssemos a
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devoção da sociedade civil. E é a sua devoção, a sua dedicação que
hoje homenageamos. O seu trabalho pela paz na família, pelo respeito
às crianças, aos idosos, pela qualificação da mulher e dos jovens para
o mercado de trabalho é aqui hoje reconhecido. Ao final da sua vida,
Maria, tenho certeza de que você poderá, como Cora Coralina, dizer:
‘Eu sou aquela mulher que fez a escalada da vida removendo pedras
e plantando flores’.

Na pessoa da minha mãe, que amanhã completa 91 anos, mulher
forte, corajosa, amorosa, que me alimentou fisicamente e
emocionalmente, que me construiu e me ensinou a sonhar os meus
melhores sonhos, quero abraçar todas as mulheres mineiras. Termino
com um dizer da nossa poetiza Elisa Lucinda: ‘Sei que não dá para
mudar o começo, mas, se a gente quiser, vai dar para mudar o final’.
Que Deus abençoe todas as mulheres, porque fazemos e
continuaremos fazendo a diferença neste mundo em que vivemos.
Obrigada.

Palavras da Deputada Cecília Ferramenta
Saúdo o Deputado Doutor Viana, Vice-Presidente da Assembléia,

que, neste momento, representa o Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente; as Deputadas Maria Lúcia, Gláucia Brandão, Ana Maria
Resende, Rosângela Reis e Elisa Costa; e a nossa querida Secretária
Elbe Brandão. Boa-tarde a cada uma de vocês e a cada Deputado
presente. É uma imensa alegria comemorar mais um ano do Dia
Internacional das Mulheres e fazer reflexões.

Homenagearemos aquelas mulheres, cada uma na sua cidade, no
seu canto sofrendo seu tanto, como diz a minha mãe, e que, às vezes,
não têm a luta e o trabalho reconhecidos. Escolhemos esta data para
trazer ao conhecimento de Minas Gerais histórias de grandes
mulheres, que, às vezes, permanecem tão escondidas.

Muitas mulheres lutam, há décadas, para tornar visível ao conjunto
da sociedade a presença e a participação das mulheres nas
transformações do mundo. O trabalho diário por nós realizado em
casa ou fora dela, nossas idéias e ideais, bem como nossa
importância na reprodução da vida humana, muitas vezes passam
despercebidos ao longo dos anos. O reconhecimento dessa presença
feminina tornou-se uma questão de justiça e eqüidade social.
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É importante conhecer e valorizar a história das mulheres em Minas
e no Brasil. Apenas uma pequena parcela delas tem o seu trabalho e
esforço reconhecidos. Milhares de mineiras notáveis são peças
fundamentais na construção da história da sua cidade ou região, e
poucos sabem disso.

Entre tantas mulheres mineiras, dignas de serem lembradas e
homenageadas pelo seu trabalho em prol da melhoria da sociedade e,
sobretudo, das condições de vida das mulheres, escolhi duas, que
admiro e respeito muito.

Tenho o prazer de homenagear Maria Batista de Araújo, a nossa
querida professora Dona Branca, da cidade de Bom Despacho. E a
Dra. Irene Franco e Silva, competente Delegada de Polícia da cidade
de Ipatinga.

Dona Branca é um exemplo para todo mundo, em especial para as
mulheres, por todas as suas conquistas e persistência. Lutou pela
criação do Colégio Estadual de Bom Despacho e, em 1950, fez parte
da primeira turma. Foi a fundadora do curso noturno feminino do
Colégio Marconi de Belo Horizonte. Foi a primeira mulher a se formar
em Direito em Bom Despacho e também a primeira Vereadora do
Município, em 1971. Como professora, lecionou nas principais escolas
da cidade e região. Tive o prazer de ser aluna da querida Dona
Branca e aprender com ela, além de outras coisas, a ter persistência e
nunca desanimar frente aos desafios. É difícil resumir em palavras as
inúmeras vitórias de Dona Branca ao longo dos seus 83 anos de vida.
Mas só para se ter uma idéia, ela aprendeu a dirigir e tirou carteira de
motorista aos 80 anos, demonstrando que força de vontade e
perseverança não têm idade.

A Dra. Irene Franco e Silva é Delegada de Polícia de Ipatinga desde
1997, esta linda mulher. No Vale do Aço, ela faz um belíssimo
trabalho de proteção às mulheres que sofrem abusos sexuais e
violência doméstica. Irene transformou a Delegacia de Mulheres num
local de apoio e refúgio, onde o seu carisma e sua sensibilidade dão
segurança às mulheres para fazerem suas denúncias. A Dra. Irene
graduou-se pela Faculdade de Direito de Governador Valadares, em
1996. É especialista em Direito Público pela Anamages, Mestre em
Direito pela Universidade Gama Filho e professora de Direito
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Processual Penal na Faculdade de Direito de Ipatinga.
Dona Branca e Dra. Irene são mulheres de fibra, amorosas,

inteligentes, cultas e atenciosas, que desafiam a nossa capacidade de
reinventar o presente e criar um outro futuro. Merecem a nossa justa e
sincera homenagem.

Para concluir, gostaria de dizer que, neste mês em que
comemoramos o Dia Internacional da Mulher, dentre vários temas
debatidos ao longo dessa história de luta, escolhi a saúde e lancei, no
dia 7, a Frente Parlamentar em Defesa da Saúde e da Promoção da
Mulher. Gostaríamos de contar com o apoio dos nossos colegas
Deputados e Deputadas - 39 parlamentares já assinaram o
documento propondo a criação dessa frente. Carregaremos essa
bandeira junto a cada um de vocês. Um grande abraço a cada mulher.
Que Deus continue protegendo-nos e dando-nos forças para continuar
em frente nessa grande batalha. Muito obrigada.

Palavras da Secretária Elbe Brandão
Boa-tarde a todas que se fazem presentes nesta Casa. Temos a

alegria de contar com a presença de Deputados como o Carlos
Pimenta, que honra este momento especial para as mulheres que
fazem diferença no nosso Estado. Estamos na Casa que representa a
verdadeira democracia na nossa sociedade. Aqui, aprendemos a
conviver com adversidades, aprendemos com o fato de não esperar
as mesmas opiniões. Há que se ter uma convivência para respeitar as
adversidades.

Esta homenagem às mulheres evolui a cada ano e é bem sucedida.
Vemos a Mesa repleta neste momento e integrada, de maneira muito
especial, pelo Doutor Viana, que sempre luta com as mulheres em
prol das causas da sociedade, como nos casos das superintendências
regionais de ensino e dos funcionários da MinasCaixa. Ele nunca
faltou às mulheres em todas as suas batalhas.

Durante todos os anos, busquei identificar as mulheres que, fora,
desenvolvem um trabalho que merece o reconhecimento do
Parlamento. Entretanto, ao ocupar pela segunda vez um cargo no
Poder Executivo, sendo Secretária, permanecendo na atividade
parlamentar como Deputada e exercendo diversas funções, gostaria
profundamente de agradecer à Cecília, à Maria Lúcia, à Gláucia, à
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companheira do Norte de Minas, Deputada Ana Maria, à Rosângela e
à Elisa, por fazerem a gentileza de nunca me excluir de evento como
este em que se comemora e se divide com vocês o reconhecimento
de mulheres que fazem a diferença no Estado de Minas Gerais.

Neste ano, companheiras, diante de uma adversidade que também
vivemos no Estado, resolvi olhar um pouco para dentro e homenagear
algumas bravas mulheres: a Daniela Abreu e Silva, minha Chefe de
Gabinete por 12 anos, que ficou junto a mim cerca de oito a nove
meses durante um ano, incluindo finais de semana, deixando o seu
marido, e que hoje está grávida, trazendo uma vida dentro dela; e
todas as mulheres do recrutamento amplo da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, como a Dirce, do gabinete do Deputado
Mauri Torres, a brava Margareth, do Deputado Dinis Pinheiro, a
Denise, do Deputado Alberto Pinto Coelho, e a Graziele, do Deputado
Carlos Pimenta. Além dessas, homenageio todas as bravas mulheres
que transitam nos corredores desta Casa.

Tenho certeza absoluta de que nenhum parlamentar tem a ousadia
de dizer que a cadeira na qual se assenta lhe pertence. Na realidade,
pertence a uma equipe que constrói.

Na democracia, a cada quatro anos, há um concurso público sendo
validado para representar o povo mineiro nesta Casa. São tantas as
mulheres! Apesar de o quadro salarial na Assembléia Legislativa ser
um dos mais dignos dos Poderes, com menor diferença entre o menor
e o maior salário, a servidora pública do recrutamento amplo não tem
fundo de garantia; se está grávida, não tem na CLT a garantia do seu
emprego nem a licença-maternidade. Cecília, talvez, ao discutir esse
trabalho da saúde, talvez possamos debater sobre isso. Vocês têm o
meu apoio. Por estarem passando por um período de conflito interno
nessa discussão, abram-se um pouco para que possamos verificar a
vida dos servidores desta Casa, principalmente os do recrutamento
amplo.

Dizia para a jornalista lá fora: dificilmente você verá um gabinete
fechado às 18 horas nesta Casa. Podem ser 19, 20 ou 21 horas que
encontraremos as mulheres lá. Elas chegam às 8 horas, sem horário
para sair. Aliás, a grande maioria acompanha o trabalho e tem
atribuições nos finais de semana, representando um Deputado na



1038

comunidade e participando de alguma atividade de base. Esses são
cenários que quase nunca são mostrados à sociedade ou vistos por
ela. Dentro da sua programação - que a cada dia se aperfeiçoa -,
talvez a TV Assembléia possa mostrar onde estão os Deputados e
sua equipe nos finais de semana, enquanto a maioria da sociedade,
correta e com direito, descansa em seu lar. Não estamos reclamando
disso, ou seja, não é uma reclamação, mas uma realidade. Todas as
pessoas nesta Casa trabalham, e trabalham muito. Talvez seja o
momento de as mulheres tomarem conhecimento de toda essa
realidade. É preciso um espaço e que isso fique visível nesta Casa.

Portanto, Daniela, em seu nome, presto essa justa homenagem a
todas as bravas mulheres do recrutamento amplo da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais.

A minha segunda homenageada de hoje é a Rachel Ulhôa, servidora
pública efetiva e mestre em educação. Cecília, observei o seu
exemplo ali. Vemos uma pessoa - desculpem-me, pois não me
recordo do nome - com 80 anos vivendo o vigor da juventude,
colocando-se a serviço e, acima de tudo, tornando-se referência hoje
para uma sociedade que, às vezes, se encolhe, não vai à luta e
prefere não se incomodar. Como minha parceira no Executivo, na
Secretaria Extraordinária, a Rachel esteve à frente de um programa
que se chama “Cidadão Nota 10”, que, em parceria com o governo
federal, alfabetizou 70 mil jovens e adultos nos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte de Minas.

Encontramos esse reconhecimento, caminhando pela cidade e nos
encontrando com as pessoas. Deputada Elisa Costa, de Governador
Valadares, que tem uma relação política com a nossa companheira
Deputada Maria José Haueisen, de Teófilo Otôni, pela primeira vez,
num pelotão do desfile de Sete de Setembro em Teófilo Otôni, havia
mais de 300 pessoas vestindo uma camisa em que estava escrito:
Cidadão Nota 10. Hoje ninguém os engana mais porque aprenderam
a ler e a escrever. Essa é uma realidade de mais de 460 mil pessoas
daquela região. Estamos alfabetizando não só com letramento, mas
utilizando a metodologia freireana.

Este é o momento de agradecermos de público ao Movimento de
Educação de Base, à sociedade civil organizada e às tradições
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religiosas com a metodologia do ver, julgar e agir, saber, viver e lutar.
Dessa forma, homenageio não somente a Rachel, mas também

todas as servidoras públicas efetivas do Estado. Muitas vezes, sinto
uma profunda irritação quando ouço pessoas dizerem que servidor
público é preguiçoso e não trabalha. Ao contrário, trabalha muito, tem
muita dignidade e luta por uma nova nação e um novo contexto na
sociedade.

No mais, agradeço a essas bravas mulheres que permanecem aqui.
Tenho certeza de que, em cada uma de nós, há humildade e
serenidade para sabermos que não somos perfeitas e que erramos, o
que poderá ser expresso na fala, na ação e na atuação. Só erra quem
faz; quem não faz não erra, pois prefere ficar inerte. Peço a todos que
fiquem de pé para, num momento como este, aplaudirmos a bancada
feminina da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que
tem a coragem de colocar-se perante a sociedade mineira, e, a cada
quatro anos, enfrentar o concurso público do exercício da democracia.
Muito obrigada.

Palavras da Deputada Elisa Costa
A minha saudação e os meus cumprimentos a todas as nossas

convidadas e aos nossos convidados, ao Deputado Doutor Viana, 1º-
Vice-Presidente, e à Mesa.

Queria iniciar com a palavra de ordem da Jovita no nosso Ciclo de
Debates pela manhã: “Fica decretado que, na próxima Mesa da
Assembléia Legislativa e da Câmara Federal, haverá a presença
feminina”. Cumprimento ainda as nossas queridas Deputadas Cecília
Ferramenta, Maria Lúcia, Gláucia Brandão, Ana Maria Resende,
Rosângela Reis e Elbe Brandão. De fato, essa é uma representação
importante de Minas Gerais. Conhecemos a luta e as dificuldades de
uma eleição e da conquista deste espaço na Assembléia Legislativa.

Serei breve. Além das homenageadas, considerarei dois temas: um
é a educação. Na Assembléia, uma comissão discutirá a educação na
formação do espaço de participação e na construção de novos valores
para a sociedade, na construção de uma nova mulher. Historicamente,
uma parcela das nossas mulheres, das nossas mães, foi educada
para a passividade, a submissão, o medo e a exclusão. De alguns
anos para cá, a nova proposta é, por meio de novos métodos e novas
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formas de organização, educar a mulher, a sociedade e os filhos para
a emancipação pela e para a luta, para a contestação, a irreverência,
a criatividade e, muitas vezes, a necessária rebeldia. São valores de
uma nova sociedade em que homens e mulheres encontrarão
caminhos e valores em relacionamentos. Que trabalhem esses
valores e esses princípios de solidariedade, principalmente de
construção coletiva.

Como referência da educação para a formação desses valores
novos, mas também antigos, que se renovam a cada dia, escolhemos
duas homenageadas. Faço das palavras da Deputada Elbe uma
consideração e uma referência a todos os servidores, mas
especialmente a todas as servidoras desta Casa Legislativa,
servidoras de Minas Gerais, pelo importante trabalho que realizam.

Faço também uma consideração relativa às nossas jornalistas que
estão aqui diariamente cumprindo seu papel de levar a informação
para a sociedade. Gostaria de fazer referência a duas pessoas
especiais da minha terra, Governador Valadares: uma delas é
dedicada à educação mais formal, e a outra, a uma educação mais
popular, mas todas as duas dedicadas a uma educação para a vida.
Refiro-me aqui à nossa Sames Assunção Madureira, ex-Secretária
Municipal de Educação, e à nossa amiga e companheira da saúde
popular e dos movimentos sociais, Marinei dos Anjos Alves.

A nossa educadora Sames tem uma trajetória que é também a de
muitas mulheres. Fundadora do Sindicato Único dos Trabalhadores da
Educação, Conselheira da União Nacional dos Dirigentes Municipais
de Educação - Undime - por vários anos, coordenadora de ensino de
várias escolas de Governador Valadares, do Colégio Ibituruna, do
Instituto Imaculada Conceição, que também se faz representar nesse
evento pela Irmã Raquel - durante anos, a Irmã esteve conosco em
Governador Valadares e hoje mora e reside em Belo Horizonte -,
membro do Grupo do Amor Exigente, que apóia famílias de
dependentes químicos, enfim, é uma lutadora da causa da educação
e também das causas sociais. Sames fez um belíssimo trabalho na
mudança da formação cultural educacional de Governador Valadares,
que é reconhecido por todos. A cidade sente saudades do seu
trabalho, Sames, como educadora, como professora, como Secretária
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Municipal de Educação.
Quero homenagear todas que ocupam um espaço de poder.

Durante todo o dia de hoje fizemos um debate sobre o espaço da
nossa conferência nacional e da nossa conferência estadual. Sames,
você representou com muita dignidade e competência o espaço da
mulher, especialmente na educação, formando essa nova construção
da mulher participativa, emancipada e presente na luta, com aquela
expressão que considero importante para o ser humano, mencionada
aqui de manhã: luta pela liberdade. Essa é a grande referência para a
luta de todo ser humano, mais especialmente da mulher. Sames,
receba esta homenagem em nome de todas as mulheres, da nossa
bancada, desta Casa, de Minas Gerais pelo seu belo trabalho,
principalmente pela altivez, integridade e firmeza com que conduziu a
educação em Governador Valadares e em toda Minas Gerais.

Nossa segunda homenageada é a companheira Marinei dos Anjos,
mulher negra, trabalhadora, lutadora, que faz parte de um trabalho na
área da saúde popular, que gera renda para um grupo de mulheres de
Governador Valadares. É terapeuta nutricional, trabalha com
tratamento alternativo à base de plantas e de argila, cuidando, na sua
grande maioria, de mulheres. Esse grupo de mulheres se sustenta
através do seu trabalho diário, que traz para as famílias dignidade e
renda, conquistando o espaço da mulher na área da saúde.

Parabenizo a Deputada Cecília Ferramenta, pois vai constituir aqui
uma frente parlamentar relativa à saúde da mulher, uma das
dificuldades que a mulher encontra nos espaços públicos, como é o
caso do atendimento à maternidade, etc. Existem várias questões
relacionadas à saúde, e queremos deixar aqui essa homenagem por
seu trabalho ligado à medicina e à saúde popular e por sua luta em
prol do social.

Na sua pessoa, quero ainda homenagear todos os movimentos de
mulheres, todos os movimentos sociais do Estado e todos os
movimentos que nos ajudaram a construir esse ciclo de debates, que,
por sua vez, nos ajudará a realizar as nossas conferências estadual e
nacional. Lembro os movimentos de base, os de luta das mulheres
pela terra, o de luta nas cidades, enfim lembro todas as mulheres que,
nas ruas dos nossos Municípios, lutam e, com participação política,
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ocupam os espaços de poder. Elas chamam atenção para a luta
popular e lhe dão visibilidade.

Deixo-lhes o registro da nossa presença parlamentar. Temos aqui
uma lei, a minha primeira que foi regulamentada. Ela contribuirá com
as trabalhadoras rurais e os seus filhos, espalhados por Minas Gerais.

Conhecemos as dificuldades da mulher trabalhadora rural para
locomover-se e lutar pela saúde, pelas políticas públicas e por seus
direitos básicos, especialmente o de se aposentar. A nossa lei
permitirá que as camponesas, agricultoras, trabalhadoras rurais, a
partir da existência do seu nome no bloco de notas de venda dos seus
produtos da agricultura familiar, garantam, no futuro, uma
documentação para provar que são trabalhadoras rurais, tendo,
assim, a possibilidade real de aposentadoria.

A todas as trabalhadoras rurais do Estado e do País dedicamos o 8
de março e essa lei, que é feminina, de todas vocês e de Minas
Gerais. Parabéns a todas pela luta e pelo enfrentamento cotidiano.

Somos todas guerreiras e sabemos que o nosso espaço é
conquistado a cada dia, ou seja, a cada dia colocaremos o nosso pé
adiante e enfrentaremos os nossos desafios, como os preconceitos e
as discriminações da sociedade. A nossa tomada de atitude garantirá,
com a nossa organização, políticas públicas e mudança de
comportamento na sociedade. Parabéns e um grande abraço!

Palavras da Deputada Gláucia Brandão
Boa-tarde a todos e a todas. Com grande alegria, estamos aqui

neste evento. Quero iniciar cumprimentando o Presidente, Deputado
Doutor Viana, e, na sua pessoa, todos os outros Deputados
presentes.

Aproveito a oportunidade para agradecer as homenagens e as
manifestações de carinho proferidas no dia 8, quando não estávamos
presentes. Agradeço ainda todo o apoio que os Deputados nos têm
dado na nossa caminhada.

Quero expressar a minha alegria de participar dessa bancada
feminina. É o meu primeiro mandato, e estou muito feliz em aprender
com as pessoas que já têm experiência, pela caminhada na vida
política. Sou uma eterna aprendiz e estou muito alegre de ter a
oportunidade de estar nesta Casa, representando a população
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mineira, com disposição de trabalhar em prol do desenvolvimento
econômico, social e educacional do nosso Estado.

Agradeço a todos vocês estarem aqui e também ao Presidente e à
Mesa terem aprovado o requerimento da bancada feminina para a
realização deste evento tão importante.

Na parte da manhã, tivemos a oportunidade de debater temas
relevantes e importantes para o desenvolvimento de políticas públicas
que resgatarão, de forma efetiva, o direito de todas as mulheres
brasileiras.

Neste momento, fico feliz também por estar convivendo com vocês e
compartilhando o nosso desejo de trabalhar juntos em prol de uma
política que beneficiará todas as mulheres. E queremos construí-la
juntos, com vocês e com os movimentos sociais que trabalharam
conosco em prol da elaboração deste evento.

Parabenizo todos pela participação, e o governo do Estado, por
estabelecer essa política estadual de desenvolvimento em prol das
mulheres.

Homenagearei, neste momento, duas pessoas importantes. Como
educadora, escolhi uma amiga, uma colega de trabalho, que exerce
um trabalho relevante na educação: a Eustáquia Salvadora de Souza,
a quem agradeço a presença; e a Vice-Prefeita de Ribeirão das
Neves, Bárbara Leite.

A Eustáquia foi companheira de trabalho na área de Educação
Física na UFMG, disciplina de que sou professora. Ela é doutora em
Educação pela Unicamp, mestre em Educação Física, professora e
coordenadora do curso de graduação em Educação Física da PUC,
pesquisadora do CNPq, na área da mulher, em educação física e
esportes, consultora para criação de cursos superiores e autora de
diversos artigos científicos. A sua atuação acadêmica, profissional, a
sua ética e o seu compromisso social fazem com que ela seja
representante legítima daquelas mulheres educadoras, batalhadoras,
sensíveis e que não se cansam de contribuir para uma sociedade
melhor. Parabéns! Obrigada por tudo que aprendi com você, pela
trajetória e pelas contribuições em educação física, na formação de
profissionais e na diferença que tem feito para o Estado de Minas
Gerais.
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Em relação à minha amiga Bárbara, Vice-Prefeita de Ribeirão das
Neves, companheira de luta em prol desse Município, digo que foi um
prazer ter atuado como Secretária de Educação de Ribeirão das
Neves na sua gestão. Sou testemunha do seu trabalho em prol dessa
cidade. Ela foi Vereadora por quatro mandatos e a primeira mulher
Vereadora em Ribeirão das Neves. Ali inaugurou um trabalho profícuo
e, por merecimento, foi eleita Vice-Prefeita. Continua o seu trabalho e
se dedica muito a ele para atender os menos favorecidos do
Município. Conquistou os novos espaços na educação, implantou
novos cursos e direcionou o seu trabalho para a periferia carente.
Sem dúvida, ela representa uma mulher virtuosa, que tem aberto
espaço no poder e continuará com uma bela jornada na vida pública.
Parabéns, Bárbara, pela garra, pela persistência, pela determinação e
pelas inúmeras contribuições ao Município.

Que Deus continue dando à Bárbara, à Eustáquia, a todas as
homenageadas e a todas as mulheres presentes a sabedoria, o amor,
a garra e a determinação para construirmos uma sociedade livre e
justa. Com a nossa experiência e com o amor que Deus nos deu,
construiremos uma sociedade justa e igualitária, combateremos
qualquer tipo de discriminação de gênero. Com as nossas ações, os
projetos de lei, o apoio da bancada e dos movimentos sociais, vamos,
verdadeiramente, construir um Brasil mais justo.

Agradeço a Deus ter coroado a sua criação com a criação da
mulher. Deus percebeu que o homem estava só e criou a mulher para,
juntos, trabalharem na perspectiva de uma sociedade que pudesse
perpetuar a espécie. E, por meio da mulher, com a sua garra,
sensibilidade, amor e determinação, aliados à razão e à emoção,
homens e mulheres, juntos, poderão trabalhar na perspectiva de uma
sociedade justa e igualitária.

Que Deus continue nos dando saúde, visão, força e determinação
para construirmos um mundo melhor. Muito obrigada.

Palavras da Deputada Maria Lúcia Mendonça
Meu boa-tarde a todas mulheres que se fazem presentes, e ao

Doutor Viana, que representa nosso Presidente Alberto Pinto Coelho e
que, como Vice-Presidente, muito engrandece esta Casa Legislativa.
O meu abraço às nossas queridas companheiras Deputadas.
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Há pouco, conversava com Cecília Ferramenta. Estamos formando
um bloco. Somos sete e repetirei os nomes: Elbe, Elisa, Rosângela,
Ana Maria, Gláucia, Cecília Ferramenta e Maria Lúcia. Faremos um
trabalho de tamanha união - o que já está acontecendo - que os Srs.
Deputados, em número muito superior a nós, não sentirão essa
diferença, porque representaremos nesta Casa todas as mulheres de
Minas Gerais. Estaremos, então, em maior número do que os
homens. Minhas queridas amigas, estejam certas de que falo isso de
coração.

Quero esclarecer que sou Maria Lúcia Mendonça, pois está havendo
certa confusão. Sou de Cataguases, na Zona da Mata Mineira. Hoje é
um dia muito especial por dois motivos. Primeiro, porque estamos
tomando conhecimento das mulheres especiais que estão espalhadas
nessa grande Minas Gerais, fazendo algo para que possamos ocupar
o devido espaço. Prezadas amigas Deputadas, estou extasiada,
encantada, com a felicidade que Deus nos deu por trazermos aqui
representantes das mulheres mineiras de tão elevado valor. Segundo,
porque paramos para pensar sobre nós, sobre a situação de mulher
no contexto atual: mulher que é dona de casa.

Ainda pela manhã, ficou clara nossa diferença em relação aos
homens: somos donas de casa, muitas vezes fazemos as compras,
cuidamos das roupas lavadas, cuidamos dos nossos filhos e temos
que trabalhar na comunidade. Nossa sobrecarga é violenta, mas já
nos deram um maravilhoso adjetivo: somos guerreiras. Essa é a
palavra que sintetiza nosso trabalho.

Temos aqui diferentes mulheres que atuam em variados campos de
ação, e todas trabalham em prol da igualdade da mulher. Repito
minhas palavras da manhã: temos que fazer a diferença não para nos
igualarmos aos homens, mas para mostrarmos que temos qualidades
e que somos capazes de ocupar cargos pelos quais lutaremos e nos
quais seremos reconhecidas pelo trabalho que fizermos.

Proponho a todas as mulheres que tomem partido.
Na semana passada, em Rio Acima, eu disse para mais de 300

pessoas que as mulheres devem tomar partido, referindo-me não
apenas a partidos políticos. Quantas mulheres aqui presentes podem
sair candidatas a Vereadora, Prefeita, Deputada, Governadora, até
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chegar à Presidência da República! Quantas mulheres de valor podem
sair daqui tomando partido político! Criem coragem! Não foi fácil para
nenhuma de nós chegar até aqui. Perguntem à nossa Vice-Prefeita
homenageada se foi fácil para ela. Não é fácil a nossa luta de mulher,
mas é possível, principalmente se nos unirmos.

Minhas queridas amigas, somos a maioria. As estatísticas mostram
que há mais mulheres que homens no mundo. Por que não há mais
mulheres na política? Porque elas precisam acreditar e valorizar a
mulher. Quando vemos uma Delegada tão jovem quanto essa,
imaginamos pelo que passa, o que deve ouvir. Mas ela está
cumprindo a missão que lhe foi destinada.

Portanto, que possam sair daqui com essa definição. Que tomem
partido, que ingressem no mercado de trabalho, mesmo que não seja
remunerado. Que façam algo por sua comunidade. Nossas
comunidades carecem da nossa função de mulher. Mulher que é
raciocínio, coragem e força, mas também é afeto, carinho e afago.
Mulher que é mulher na verdadeira acepção da palavra. Mulher que é
mãe, não porque gera, mas porque propicia a cidadania dos jovens e
adultos da sua cidade. Saiam daqui com essa decisão, lembrando-se
sempre da nossa querida homenageada, que tirou sua carteira de
motorista aos 80 anos. Vejam que fantástico! Tantas mulheres se
sentem velhas com 40 anos! Velhice não existe.

Homenagearei uma doutora que fala uma coisa fantástica: nós,
mulheres, envelhecemos menos que os homens porque temos mais
hormônios. Idade é uma questão de interior. A primeira caminhada
começa com o primeiro passo. Ninguém dá a primeira caminhada com
dois passos. O dia de hoje repara o que fizemos ontem e prepara o
que faremos amanhã.

Saiamos daqui com coragem. Este momento é histórico. Hoje o
Município de Belo Horizonte, a bancada feminina, a Assembléia e o
governo de Minas escreveram uma página na história, da qual
fazemos parte. Lá na frente, alguém estudará sobre nós e sobre este
dia, sobre esta conferência para as mulheres e a criação da
coordenação que se dedicará aos problemas públicos, políticos e
pessoais das mulheres. Portanto, este dia é histórico.

Consagro com minhas amigas este dia histórico, agradecendo a



1047

presença dos Deputados que passaram por aqui durante todo o dia. E
faço um apelo para que mudemos nossos movimentos femininos.
Conclamemos os homens para estar presentes. Há bastantes homens
aqui, mas precisaria haver mais, pois discutimos nossos problemas
femininos, nos quais estão envolvidos e sobre os quais devem opinar.
Ou que estejam presentes apenas para ouvir. Esse já seria um grande
passo. Deixo esse pedido.

Então, para somar neste grande dia, fantástico e inesquecível,
trouxe duas mulheres da minha região para serem homenageadas.

Por intermédio destas duas bravas mulheres, Regina e Rita - vou
chamá-las pelo nome -, quero homenagear todas vocês. Não importa
o grau de escolaridade. Desculpem-me as duas, pois sei que têm
curso superior, mas vocês são mulheres na acepção da palavra.

Não lerei nada sobre vocês. Deixarei meu coração partir em direção
ao que conheço. Se as busquei, é porque as conheço profundamente.

Dra. Rita é uma médica fantástica! É mulher como nós. Por favor,
Rita, levante-se. Repito: é mulher como nós. Sofreu vida de família,
como sofremos. O filho dela a está acompanhando. Aliás, ele a está
fotografando. Que bom! Ela tem uma dignidade para com o trabalho e
com os outros! Fantástica!

Quando fui Prefeita, ela trabalhou comigo no Programa de Saúde da
Família. Vocês não imaginam o trabalho que essa mulher
desenvolveu no bairro, na Vila Reis, da minha cidade, com as
mulheres hipertensas. Ela chegou a tirar o remédio dessas mulheres,
pois fez com que elas vencessem o desânimo que a doença, talvez
emocional, trazia a elas.

Não satisfeita, porque é uma mulher inquieta, buscou aprender mais.
Hoje faz um fabuloso trabalho com os idosos, tendo como base o
Estatuto do Idoso.

Hoje ela me contou que, ao entrar no ônibus - ela não vai trabalhar
de carro, mas, sim, de ônibus -, acontece de, ao passar pelo
motorista, perguntar a ele por que arrancou tão depressa enquanto
uma idosa estava descendo, ao mesmo tempo em que lhe mostra o
Estatuto do Idoso.

Trata-se de uma mulher totalmente inserida no trabalho de mulher,
no trabalho social pela nossa região, pois trabalha não só em
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Cataguases, mas também em Itamarati.
Cataguases perdeu o trabalho dela no PSF, e o Prefeito de

Itamarati, que não é bobo, passou a mão nela e a levou para lá. No
que fez muito bem. É isso que tem de ser feito. E ela levou para lá o
trabalho que desenvolveu conosco. Aí me insiro no seu trabalho, não
porque fui Prefeita, mas por ser mulher como ela.

Parabéns, Rita! Você não merece uma placa, merece muito mais.
Tenho certeza de que a maior placa que receberá está escrita no céu.

Regina é uma brava mulher. Conheço Regina há muito tempo.
Diversifiquei e busquei Regina em Leopoldina, que se junta a
Cataguases, a uma distância de apenas 21km. A gente não sabe
onde é a porta da cozinha nem onde é a da sala. A gente se mistura
nessas duas cidades, pois nos amamos. Lá atrás, havia uma terrível
briga. Os moços de Cataguases não podiam ir a Leopoldina porque
apanhavam, e vice-versa. Agora isso mudou. Dá até para realizar
casamentos, sem problemas.

Regina é esposa do Prefeito de Leopoldina, José Roberto, um
grande amigo. Falei com ela - estão aqui três amigos meus de
Leopoldina que a estão acompanhando: Francisco, Edinho e outro
amigo - que não a escolhi por ser mulher de Prefeito, mas porque é
mulher: mulher que trabalha pelo social; mulher que passou, como a
Dra. Rita, pelos bancos de escola. Mas não foram os bancos de
escola que ensinaram as duas a trabalhar, e, sim, a participação na
vida da comunidade.

A Regina trabalha pelo social. Ela trabalha por tudo em Leopoldina.
Hoje ela é Secretária Municipal de Educação - aliás, já o é há algum
tempo - e luta por uma educação de qualidade, buscando não só levar
conhecimento para os alunos, mas também prepará-los para o
exercício pleno da cidadania. É preciso aprendermos isso que a
Regina sabe fazer muito bem. Larguem de lado os conteúdos, pois o
aluno pode estudá-los na televisão e nos livros, se souber ler.
Preparem-no para a vida, para ser cidadão, para não vender voto e
não comprar voto, para fazer trabalho político com dignidade.
Estimulem a juventude a entrar na política. A Regina faz isso muito
bem, com seu marido.

Parabenizo Leopoldina inteira, Regina, por você, pelo seu trabalho.
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Pode ter certeza absoluta de que existe a sua placa marcada no céu.
Será a sua maior recompensa.

Que Deus abençoe vocês duas, Rita e Regina, pelo bem que fazem
pelas nossas cidades, pela Zona da Mata mineira, por Minas Gerais e
pelo Brasil! Tenho certeza absoluta de que as outras mulheres
presentes também contribuem da mesma maneira. Que Deus
abençoe cada uma de nós e que possamos vencer todas as nossas
dificuldades, que não são poucas, porque somos mulheres que fazem
a diferença! Um abraço a cada uma de vocês e a cada homem
presente que tem em sua vida uma mulher. Não existe um homem
aqui que não tenha uma mãe, uma companheira, uma filha, uma
mulher em sua vida. Não é só o mês internacional da mulher. Queria
inserir também o homem nestas comemorações.

Um grande abraço a todos. Estamos juntas por dias melhores.
Palavras da Deputada Rosângela Reis

Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana; Exmas. Sras.
Deputadas Ana Maria Resende, Cecília Ferramenta, Elisa Costa,
Gláucia Brandão e Elbe Brandão, cujo lugar, nesta Casa, sempre
estará à disposição. Não nos esquecemos de sua participação aqui.
Gostaria de cumprimentar também os Srs. Deputados, as Vereadoras
presentes, as mulheres representantes de movimentos sociais
presentes, as senhoras e os senhores. Aos telespectadores da TV
Assembléia, desta vasta Minas Gerais, nosso especial cumprimento.

Sabemos muito bem que a luta pelos direitos da mulher, pela
igualdade de salários, contra a violência, enfim, pela construção de
um mundo mais justo e melhor, mais fraterno e solidário, trava-se
cotidianamente, a todo instante, seja na condição de mãe, seja na de
trabalhadora, seja na de mulheres que objetivam conquistas nestes
quase dois séculos de lutas.

Prova disso é a nossa presença neste Parlamento, resultado da luta
das mulheres pelo direito ao voto.

Não poderíamos deixar de mencionar as lutas internacionais que
contribuíram para os avanços e conquistas femininas, desde a
Revolução Francesa, a partir da qual as mulheres passaram a atuar
na sociedade de maneira mais significativa, reivindicando melhoria
das condições de vida e de trabalho, participação política, fim da



1050

prostituição, acesso à instrução e igualdade de direitos entre os sexos,
até o massacre de mulheres na fábrica de tecidos Cotton, em Nova
Iorque, em 1857, portanto, há exatos 150 anos.

Gostaria de lembrar ainda que, no Brasil, somente em 3/5/33, a
mulher brasileira, em âmbito nacional, votaria e seria votada, com a
eleição de Carlota Pereira de Queiroz para a Assembléia Nacional
Constituinte. Notabilizada como voluntária na assistência aos feridos
durante a Revolução Constitucionalista, ela foi reeleita em 1934. Ainda
nessa legislatura, tomaria posse a segunda Deputada brasileira, a
bióloga e advogada Bertha Lutz, que assumiria a cadeira na Câmara
dos Deputados em julho de 1936.

Não poderia deixar de lembrar também a primeira Deputada
Estadual de Minas Gerais, Marta Nair Monteiro, eleita em 1962. D.
Marta Nair Monteiro, natural do Município sul-mineiro de Campo Belo,
já falecida, foi um exemplo de dedicação à causa pública, como
mulher das letras, professora e Deputada desta egrégia Casa. A ela,
nosso muito obrigado pelo exemplo de suas notáveis batalhas.

Foram muitas as conquistas, entre as quais enumeramos: a
conquista do direito de votar e de ser votada, a inserção definitiva no
mercado de trabalho, a conquista de políticas públicas para a mulher e
de espaços na sociedade que antes eram destinados apenas aos
homens.

Sabemos, contudo, da necessidade de se avançar mais para acabar
com o sofrimento das mulheres que enfrentam a dupla jornada de
trabalho, cuidando dos afazeres domésticos, estudando e enfrentando
um mercado de trabalho desigual e injusto, que lhes paga menos em
relação à mão-de-obra masculina, numa atitude que só pode decorrer
do preconceito.

Entre as formas de violência mais comuns, destacam-se a agressão
física, sob a forma de tapas e empurrões, sofrida por 20% das
mulheres; a violência psíquica, praticada por meio de xingamentos,
com ofensa à conduta moral da mulher, vivida por 18%; e a ameaça
por meio de objetos quebrados, roupas rasgadas, objetos atirados e
outras formas indiretas de agressão, vivida por 15% das mulheres.

Essa realidade precisa ser mudada urgentemente, em nome da
preservação da família, da vida e da própria sociedade. Os atos de
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violência contra a mulher não podem ser apenas estatísticas
comparadas aos demais crimes de que se tem notícia. Eles precisam
ser banidos, tanto quanto a violência generalizada, que assume
proporções alarmantes em todo o País.

Penso que as mulheres brasileiras, além de suas lutas específicas,
têm um longo e árduo caminho pela frente para realmente pacificar a
sociedade e lhe dar um novo rumo, um novo sentido. Por exemplo, a
violência e os crimes praticados por menores, colocando na ordem do
dia o debate sobre a redução da maioridade penal, são uma questão
para a solução da qual nós, mulheres, mães trabalhadoras, temos
muito que contribuir.

Quem nos garante que a redução da maioridade penal para 16 anos
resolverá o problema? E se, logo em seguida, não tivermos que
reduzir a maioridade para 15, 14 ou 13 anos? O combate à violência
passa pela educação, pela inserção no mundo do trabalho, pela
promoção de políticas públicas e iniciativas que construam o caminho
para chegarmos a uma sociedade sem preconceitos, que garanta a
justiça social, e o fim da desigualdade e que seja solidária e fraterna.
É o que precisamos expandir no Estado e no País: uma nova forma de
promover o cidadão com dignidade.

Assumimos o compromisso pelo combate à desigualdade entre
homens e mulheres e pela construção de uma política de valorização
no mercado de trabalho que objetive a igualdade salarial e elimine as
diferenças de gênero.

Salientamos também o empenho do nosso mandato, a fim de
contribuir para a ampla divulgação dos direitos da mulher, conquista
importante no combate à violência contra a mulher. E o nosso
engajamento por mais participação nos centros de poder e decisão
política, como forma de contribuir para a paz social de que tanto
necessitamos.

Rendo, neste momento, as minhas homenagens a todas as
mulheres aqui presentes, a todas as mulheres do Estado de Minas
Gerais. Em especial, gostaria de apresentar as duas mulheres que
trouxemos do Município de Ipatinga, onde desenvolvem um trabalho
maravilhoso. Apresento a Edimara e a Eveline Nardi, mulheres de
garra, cujo potencial é enorme, voluntário, para dedicar as suas vidas
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em prol daqueles que mais necessitam. Elas desenvolvem um
trabalho de capacitação profissional no Município, através da
Associação Ação Social pela Vida. Têm capacitado mulheres não só
através da técnica da profissionalização, mas também pela formação
humana. Têm participado também nas suas comunidades como
lideranças comunitárias, como ministro da palavra no âmbito religioso
e têm desenvolvido um brilhante trabalho.

Parabenizo vocês, que vieram do nosso Município, deixando os
seus afazeres para estar aqui neste momento especial, que a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais destinou para
homenagear todas as mulheres.

Gostaria de mencionar os Deputados da Casa que têm acolhido
essa bancada feminina. Deputado Carlin, tenho visto sua participação
intensa. Agradecemos também ao Deputado Doutor Viana; ao
Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, por estar fazendo um
trabalho em parceria com as mulheres; ao Governador Aécio Neves;
aos movimentos das mulheres; enfim, aos organizadores deste
brilhante evento. Os meus parabéns e o nosso muito-obrigado.

Entrega de Placas
O locutor - Em uma homenagem da Assembléia Legislativa às

mulheres, a Secretária Elbe Brandão, as Deputadas desta Casa e o
Deputado Doutor Viana farão a entrega de placas comemorativas que
trazem o seguinte teor: “Comemoração do Dia Internacional da
Mulher, 14 de março de 2007. A Assembléia de Minas reconhece e
apóia sua luta pelo poder. Poder de sonhar e realizar, crescer,
emocionar, cuidar, repartir, conciliar, lutar e conseguir. O poder de ter
orgulho de ser mulher.”.

A Deputada Ana Maria Resende fará a entrega da placa às Exmas.
Sras. Maria Mendes Ramos e Silvina Fonseca Correa.

- Procede-se à entrega de placas.
O locutor - A Deputada Cecília Ferramenta fará a entrega da placa

às Exmas. Sras. Dra. Irene Angélica Franco e Silva e Maria Batista
Araújo.

- Procede-se à entrega de placas.
O locutor - A Secretária Elbe Brandão fará a entrega da placa às

Exmas. Sras. Daniela Abreu e Silva Azevedo e Rachel Tupynambá de
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Ulhôa.
- Procede-se à entrega de placas.
O locutor - A Deputada Elisa Costa fará a entrega da placa às

Exmas. Sras. Marinei dos Anjos Alves e Sames Assunção Madureira.
- Procede-se à entrega de placas.
O locutor - A Deputada Gláucia Brandão fará a entrega da placa às

Exmas. Sras. Eustáquia Salvadora de Sousa e Maria Bárbara
Fernandes Leite.

- Procede-se à entrega de placas.
O locutor - A Deputada Maria Lúcia fará a entrega das placas às

Sras. Regina Lúcia Barbosa Brito de Oliveira e Rita Cássia Raváglia
Campos.

- Procede-se à entrega de placas.
O locutor - A Deputada Rosângela Reis fará a entrega das placas às

Sras. Edimar Freitas Cruz Rosa e Eveline Nardy Costa.
- Procede-se à entrega de placas.

Apresentação Musical
O locutor - Teremos agora a apresentação musical de D. Jandira.

Nascida em Maceió, Alagoas, filha de uma professora de música, D.
Jandira não seguiu a carreira de cantora, muito devido ao preconceito
da época. Formada em pedagogia, trabalhou todo o tempo como
professora e artesã, motivo pelo qual veio para Minas Gerais.

Aos 66 anos, resolveu inscrever-se na Ordem dos Músicos, quando
a banca examinadora, ao ouvir D. Jandira, percebeu que ali estava um
grande talento. Excelente intérprete, dona de uma belíssima voz e
uma alegria contagiante, D. Jandira atinge públicos de todas as
idades.

Hoje, D. Jandira continua com o seu trabalho como artesã, com um
coral de crianças e adolescentes e está cantando e emocionando
pessoas por todos os lugares por onde passa.

- Procede-se à apresentação musical.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão reabertos os
nossos trabalhos ordinários.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
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quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 15, às 9
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/2/2007
Às 16h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Weliton Prado, Ronaldo
Magalhães, Wander Borges e Eros Biondini, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Weliton Prado em que solicita a realização de audiência pública na
cidade de Frutal para se debater o contrato de concessão celebrado
entre a Prefeitura desse Município e a Copasa-MG para os sistemas
de abastecimento de água e de tratamento de esgoto; e a realização
de audiência pública para se debaterem os impactos, no Estado e nos
Municípios, os quais poderão advir da aprovação do Projeto de Lei nº
1/2007; Paulo Guedes, solicitando a realização de audiência pública
na cidade de Januária para se debaterem os efeitos da chuva na
região Norte de Minas e se definirem ações para diminuir os
problemas vividos pelos Municípios afetados; Ana Maria Resende,
solicitando a realização de audiência pública para se debater a
migração da população do Vale do Jequitinhonha para outras regiões
e Estados, para trabalhar em colheitas de laranja, tomate, cana-de-
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açúcar e outros; Vanderlei Jangrossi e Dalmo Ribeiro Silva, solicitando
a realização de reunião conjunta da Comissão com a Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para dar prosseguimento
ao debate público ocorrido nesta Casa referente à construção do
aeroporto de Itajubá. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Eros Biondini -

Wander Borges.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
7/3/2007

Às 10h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar proposições
da comissão. A Presidência comunica aos membros que foi marcada
uma visita ao Sr. Marcus Pestana, Secretário de Estado de Saúde, às
14h30min, e na oportunidade, sugere aos membros da Comissão que
as reuniões ordinárias da Comissão ocorram às quartas-feiras, às
9h15min, o que é acordado por todos os parlamentares. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos
Mosconi em que solicita seja marcada visita da Comissão ao
Secretário de Estado de Saúde, Sr. Marcus Pestana; Doutor Viana
solicitando seja realizada audiência pública conjunta da Comissão e
da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, para se
discutir a liberação do “Caderno das coisas Importantes -
Confidencial" nas escolas públicas e privadas do Estado; da bancada
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feminina solicitando seja realizada audiência pública da comissão,
para se debater a saúde da mulher, sobretudo a prevenção dos
cânceres da mama e do colo do útero; Carlin Moura solicitando seja
enviado ofício ao Diretor-Presidente da Companhia de Saneamento
de Minas Gerais - COPASA-MG -, solicitando serviços de tratamento
de água e esgoto na comunidade do "Empossado", no Município de
Virgolândia; Carlos Pimenta em que solicita seja enviado ofício ao Sr.
Antônio Abrahão Caram Filho, Presidente do Ipsemg, e dos Diretores
do Instituto, para discorrerem sobre os planos de expansão,
dificuldades e avanços nos últimos anos; Dalmo Ribeiro Silva, em que
solicita seja convidado o Presidente do Ipsemg, Sr. Antônio Abrahão
Caram Filho, para expor os critérios de credenciamento de
profissionais da saúde para atendimento aos segurados desse
Instituto, bem como prestar informações sobre o fechamento de
agências no Sul de Minas. A Presidência recebe requerimento do
Deputado Célio Moreira em que solicita seja realizada audiência
pública no Município de Corinto, para avaliar a possibilidade de se
transformar o Município num pólo microrregional de saúde e também
para se discutirem soluções para as dificuldades enfrentadas pela
Santa Casa “Saúde”. A seguir, a Presidência solicita ao Deputado
Doutor Rinaldo que entre em contato com o autor, Deputado Célio
Moreira, para analisarem a proposição em questão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Ruy

Muniz.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/3/2007

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar e Almir Paraca, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Ronaldo
Magalhães. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da
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aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Presidentes da Associação de Defesa dos Usuários
Consumidores e Contribuintes em Minas Gerais - Aduccon; da
Associação dos Profissionais Liberais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte - Aplena-PBH;
da Associação Mineira de Supervisores Pedagógicos - AMSP; e da
Federação de Pais e Alunos de Minas Gerais - Fepaemg-, solicitando
a participação desta Comissão, com as Comissões de Educação,
Ciência e Tecnologia e de Cultura, na organização do fórum técnico
sobre a apresentação da Pedagogia Waldorf e as experiências das
Escolas Waldorf no Brasil; e do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Presidente do
Conselho de Administração do Instituto Estadual de Florestas - IEF-,
solicitando seja feita a indicação do representante da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais para ocupar, na qualidade de
membro nato, vaga no Conselho de Administração do IEF. Passa-se à
3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos da Deputada Ana Maria Resende
(3), em que solicita seja realizada audiência pública para discutir a
aplicabilidade do Fundif; sejam realizadas audiências públicas com a
Comissão de Política Agropecuária, para discutir a emissão e compra
de carbono em Minas e em todo o Brasil, conforme regras do
Protocolo de Quioto; e para discutir lei específica sobre a Mata Seca;
dos Deputados André Quintão (2), em que solicita sejam realizadas
audiências públicas, com a Comissão de Participação Popular, para
discutir a política estadual de coleta, tratamento e disposição final dos
resíduos sólidos de origem domiciliar, industrial e hospitalar do
Estado; para debater e encaminhar soluções acerca do recorrente
rompimento da barragem da Mineração Pio Pomba, em Miraí; Padre
João (3), em que solicita sejam realizadas audiência pública, com a
Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social, para debater o
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Estatuto do Garimpeiro; visita técnica e audiência pública para discutir
o impacto ambiental e social causado pela Usina Hidrelétrica de Irapé;
audiência pública para debater os termos do laudo do Caoma sobre o
rompimento da barragem de contenção da Mineradora Rio Pomba
Cataguases, em Miraí; Sávio Souza Cruz (2), em que solicita sejam
realizadas audiências públicas a serem realizadas nos Municípios
sede das oito Superintendências Regionais de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Suprams -, com o objetivo de
conhecer a atuação dessas regionais do Sistema Estadual de Meio
Ambiente - Sisema -, e de debater as demandas da sociedade em
suas respectivas áreas de influência; e em que solicita seja convidado
o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável para apresentar a esta Comissão relato das atividades
desenvolvidas pela Secretaria e pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental - Copam -, no ano de 2006, e planos e projetos a serem
desenvolvidos em 2007; Sebastião Costa, solicitando seja realizada
audiência pública em Miraí para discutir as consequências do
rompimento da barragem da Mineradora Rio Pomba Cataguases
naquele Município, com a Emenda nº 1, que suprime a visita às áreas
atingidas, uma vez que já foi feito o saneamento da região; da
Deputada Ana Maria Resende e do Deputado Fábio Avelar, em que
solicitam a realização de audiência pública, com os convidados que
mencionam, para discutir o projeto de transposição do Rio São
Francisco, com as conseqüências sociais e econômicas para as
comunidades a serem afetadas, com a Emenda nº 1, do Deputado
Almir Paraca, que sugere mais dois convidados; dos Deputados Almir
Paraca, em que solicita seja transformada a audiência pública para
debater a transposição do Rio São Francisco em debate público; e
Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita a realização de audiência pública
para discutir a situação das empresas mineradoras de quartzito no Sul
de Minas. A Presidência esclarece que os Requerimentos nºs 2, do
Deputado André Quintão, 3, do Deputado Padre João, e o do
Deputado Sebastião Costa serão atendidos em uma mesma reunião
por serem semelhantes. O Presidente recebeu e encaminhou para
análise da consultoria da Comissão requerimentos dos Deputados
Célio Moreira, solicitando a realização de audiência pública no
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Município de Curvelo, com os convidados que menciona, para discutir
a atuação das empresas Hidrotérmica e Ecotérmica sobre a barragem
do Rio das Velhas naquela região; e Carlin Moura, solicitando a
realização de audiência pública, com a Comissão de Participação
Popular, para discutir acerca do tema da Campanha da Fraternidade
de 2007: "Amazônia e fraternidade - vida e missão neste chão".
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

8/3/2007
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e Eros Biondini, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Antônio Júlio e Célio Moreira. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bráulio Braz,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater a
regulamentação do funcionamento do comércio aos domingos e
feriados no Município de Belo Horizonte e a discutir e votar
proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir a Sra. Maria Lúcia Scarpellli, Vereadora,
representando o Sr. Totó Texeira, Presidente da Câmara Municipal de
Belo Horizonte; os Srs. Wagner Messias Silva, Vereador da Câmara
Municipal de Belo Horizonte; Charles Lotfi, Presidente da Associação
Comercial de Minas Gerais; César Albuquerque, Presidente da
Associação dos Lojistas de Shopping Centers de Minas Gerais -
Aloshopping -; Hiram dos Reis Corrêa, 1º Vice-Presidente da
Fercomércio-MG -; Salvador Ohana, Vice-Presidente do CDL; Luiz
Roberto de Paula Resende, Assessor Jurídico da Associação dos
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Comerciantes do Hipercentro de Belo Horizonte; Edilson Cruz,
Assessor da Presidência do CDL, que são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento
que deu origem ao debate, passa a tecer suas considerações iniciais.
Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados e parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Braúlio Braz - Zezé

Perrella.
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/3/2007
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 141, 143, 145, 152, 156 e 160/2007
(Deputado Gilberto Abramo); 142, 146, 147, 148, 149, 155 e 158/2007
(Deputado Sebastião Costa); 151, 153 e 159/2007 (Deputado Delvito
Alves); 161/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 144 e 150/2007
(Deputado Hely Tarqüínio); 154 e 157/2007 (Deputado Gil Pereira).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O parecer sobre o Projeto de Lei
Complementar nº 1/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator,
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Deputado Sebastião Costa. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela antijuridicidade,
pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 3/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 33 e 70/2007
(relator: Delvito Alves); e 110/ 2007 (relator: Sebastião Costa). O
Presidente informa que continua em discussão o parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, na forma do
Substitutivo nº 1, do Projeto de Lei nº 14/2007. Nesse momento, o
Deputado Gilberto Abramo apresenta duas propostas de emenda, as
quais são acatadas pelo relator. Encerrada a discussão, o Presidente
submete a votação o parecer do relator, que é aprovado. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade
dos Projetos de Lei nºs 6 e 56/2007, este na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Delvito Alves); 24/2007 com as Emendas nºs 1 e 2
(relator: Deputado Sargento Rodrigues); 40/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo). Os Projetos de
Lei nºs 15 e 17/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Eros Biondini, aprovado pela Comissão.
Os Projetos de Lei nºs 65 e 112/2007 são retirados da pauta por falta
de pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei nº 107/2007 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio). O Projeto de Lei nº 106/2007 é retirado da pauta, por falta
de pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/3/2007
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Às 10h09min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo
e Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Padre João, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e proposições da Comissão e acusa o
recebimento do Projeto de Lei nº 8/2007, para o qual designou relator,
no 1º turno, o Deputado Chico Uejo. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, da
Mensagem do Governador nº 3/2007, na forma do projeto de
resolução que apresenta (relator: Deputado Getúlio Neiva). Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados: Padre
João, em que solicita seja realizada audiência pública no Município de
Minas Novas, para conhecer e discutir os impactos ambientais
provocados pelo avanço da monocultura do eucalipto e a situação de
uso e ocupação das terras utilizadas para esse fim; André Quintão e
Padre João, em que solicitam a realização de audiência pública desta
Comissão, em conjunto com a Comissão de Participação Popular,
para discutir a efetiva implementação da Lei nº 15.982 de 19/1/2006,
que dispõe sobre a Política Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável; Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
realizada audiência pública desta Comissão na cidade de Pouso
Alegre, para debater a cadeia de negócios da bataticultura, os
incentivos e as ações do poder público para o incremento dessa
atividade no Estado; e da Deputada Ana Maria Resende(3), em que
solicita seja realizada audiência pública desta Comissão, em conjunto
com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para debater
sobre a elaboração da lei específica referida no art. 30, § 3º, da Lei nº
14.309/2002; seja realizada audiência pública desta Comissão, para
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debater a situação dos irrigantes assentados do Projeto Jaíba; e seja
realizada audiência pública desta Comissão, em conjunto com a
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para debater sobre
a emissão e compra de carbono em Minas Gerais e no Brasil,
conforme o Protocolo de Quioto. 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 março de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Antônio Carlos

Arantes - Chico Uejo - Getúlio Neiva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 20/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe
modifica a Lei nº 13.188, de 20/1/99, que dispõe sobre a proteção, o
auxílio e a assistência às vítimas de violência no Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos
jurídico, constitucional e legal, em conformidade com o disposto no
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição acrescenta o inciso VII ao art. 3º da Lei nº 13.188, de

1999, determinando que a proteção, o auxílio e a assistência
oferecidos às vítimas de violência no Estado consistem, também, em
garantir a realização de cirurgia reparadora gratuita nos casos de
lesões ou seqüelas decorrentes de agressão comprovada mediante a
apresentação do boletim de ocorrência.

O projeto tem por escopo defender princípios fundamentais do
Estado Democrático de Direito que militam em prol da consolidação
da dignidade da pessoa humana e da promoção do bem de todos,
como bem determina a Constituição Federal nos seus arts. 1º, inciso
III, e 3º, inciso IV. A esses dispositivos destacados alinha-se o art. 24,
inciso XII, que atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal a
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competência para legislar concorrentemente sobre a proteção e a
defesa da saúde. Além disso, ressalvada a competência da União
para legislar sobre normas gerais, os Estados poderão suplementar a
legislação federal, e, inexistindo lei federal sobre normas gerais, eles
poderão exercer a competência legislativa plena para atender a suas
peculiaridades. É o que dispõem os §§ 2º e 3º do art. 24 da Carta
Magna; todavia, cumpre observar que a lei objeto da alteração
proposta determina, no inciso I do seu art. 3º, que a proteção, o auxílio
e a assistência previstos por ela consistem, entre outras medidas, “em
colaborar para a adoção de medidas imediatas que visem a reparar os
danos físicos e materiais sofridos pela vítima” (grifos nossos). Como
vemos, o dispositivo transcrito da lei citada já aborda o tema central
do projeto.

A leitura atenta do dispositivo acima transcrito evidencia que a
demanda objetivada na proposição já constitui direito assegurado ao
usuário do serviço de saúde, ainda que de maneira bastante genérica.

Nesse passo, há que ser ressaltado o objetivo singular do projeto
em tela, o qual consiste em evitar que certos tipos de lesões
decorrentes de agressão física possam ser considerados de caráter
estético, dificultando, desse modo, o acesso a esse tipo de
atendimento médico-cirúrgico nos hospitais e nos centros de saúde
integrantes do SUS.

Desse modo, e considerando a existência da Lei nº 13.188, de 1999,
que aborda a matéria objeto da proposição sob análise, ainda que de
maneira bastante genérica, concluímos que a técnica legislativa e a
observância do princípio da consolidação das leis recomendam a
apresentação de um substitutivo, inserindo o objeto específico da
proposição no contexto da referida lei.

Por essas razões apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo nº 1, que, ao dar nova redação ao inciso I do art. 3º da Lei
nº 13.188, de 1999, acolhe o objetivo pretendido pelo autor da
proposição sob comento.

No que se refere às despesas que a implementação do projeto
possa acarretar, entendemos que a dotação orçamentária para a
saúde poderá a elas atender. De fato, a existência de rubrica no
Orçamento Anual do Estado, isto é, a previsão orçamentária, é
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requisito de admissibilidade do projeto; no entanto, cabe à Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno,
pronunciar-se sobre essa questão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 20/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a redação do inciso I do art. 3º da 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 inciso I do art. 3º da Lei nº 13.188, de 20 de janeiro de

1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
I - colaborar para a adoção de medidas imediatas que visem a

reparar os danos físicos e materiais sofridos pela vítima, inclusive a
realização de cirurgia reparadora nos casos de lesões ou seqüelas
decorrentes de agressão comprovada mediante a apresentação do
boletim de ocorrência policial.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 22/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre critério para apuração do valor adicionado, para fins de
distribuição do ICMS aos Municípios, nas operações de circulação de
mercadorias por meio de oleoduto, gasoduto e mineroduto que
abranjam o território de mais de um Município no Estado de Minas
Gerais.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
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constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição com a
Emenda nº 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado a esta Comissão, para, nos
termos regimentais, receber parecer sobre os impactos financeiros e
orçamentários que advirão com sua aprovação.

Fundamentação
O projeto tem por finalidade disciplinar a repartição da receita do

ICMS entre os Municípios, referente às operações tributáveis
realizadas por meio de oleoduto, gasoduto e mineroduto no Estado de
Minas Gerais, destinando 75% da receita ao Município-sede da
unidade de fabricação, refino ou extração do estabelecimento
contribuinte do referido tributo, e 25% aos demais Municípios,
observada a proporção da área territorial abrangida em cada
Município pelo respectivo meio condutor do produto a ser tributado.

A Comissão de Constituição e Justiça informa em seu parecer que a
matéria se insere entre aquelas sobre as quais cabe ao Estado
legislar, e que o projeto não contém vício de iniciativa, podendo o
Deputado Estadual instaurar o processo legislativo. Visando a ajustar
a proposição aos preceitos de ordem constitucional, uma vez que não
se insere no âmbito da iniciativa parlamentar a possibilidade de
atribuir competência a órgão da administração estadual, a Comissão
que nos antecede apresentou a Emenda nº 1.

Passamos então à analise do mérito da proposição, que compete a
esta Comissão, além da análise dos aspectos financeiros e
orçamentários da matéria.

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a competência do
Estado para legislar sobre a matéria é restrita à destinação de 25% da
receita do ICMS a ser distribuída aos Municípios, devendo os outros
75% ser repassados aos Municípios na proporção do valor adicionado
ocorrido em seus territórios, conforme determinam o art. 158 da
Constituição da República e a Lei Complementar nº 63, de 11/1/90.
Assim, a constitucionalidade da proposição depende da obediência a
esse limite, na forma de criação de um critério de repartição de
receita.

Segundo o § 1º do art. 4º da Lei Complementar nº 63, de 1990, “o
valor adicionado corresponderá, para cada Município, ao valor das
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mercadorias saídas acrescido do valor das prestações de serviços, no
seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada
ano civil.”.

O valor adicionado, de acordo com a legislação em vigor e a teoria
do Imposto sobre o Valor Agregado - IVA -, que inspirou o ICMS,
ocorre na origem ou no destino da mercadoria ou serviço. Não existe
valor agregado no trânsito da mercadoria nos territórios dos
Municípios que ficam entre o Município de origem e o de destino da
operação. Assim, existe uma impropriedade no projeto, quando
pretende criar forma diversa de ocorrência do fato gerador do imposto
e, conseqüentemente, do valor adicionado em cada Município. Além
disso, os minerodutos, oleodutos e gasodutos são apenas vias de
transporte, sobre as quais não podemos afirmar que apresentem risco
à população dos Municípios por onde passam em grau maior que as
ferrovias ou rodovias, por onde circulam minerais, combustíveis,
explosivos, produtos químicos, etc. Muitas dessas ferrovias e rodovias
passam por áreas urbanas, com grande densidade populacional. Este
relator entende que não se justifica criar um critério de distribuição do
ICMS aos Municípios tendo como base a circulação de mercadorias
por meio dessas vias de transporte e restrita às operações com
petróleo, gás e minério de ferro, como pretende o projeto.

A competência dos Estados para legislar sobre o valor adicionado é
restrita a criar condições para o fiel cumprimento do que determina a
lei complementar federal. Assim, conforme inúmeras decisões do
Supremo Tribunal Federal, a forma definida pelos Estados não pode
interferir na apuração do valor adicionado contrariando a sua definição
na lei complementar. Segundo o STF, dispositivos da legislação
estadual que tratem de domicílio fiscal, de inscrição estadual e outros
não podem inviabilizar a correta apuração do valor adicionado. O fato
de o domicílio fiscal, por exemplo, ser definido pelo contribuinte
conforme a legislação estadual não justifica que o valor adicionado
ocorrido no território de determinado Município seja informado como
ocorrido no território de outro Município.

A propósito disso, este relator optou por apresentar o Substitutivo nº
1 ao projeto, disciplinando a forma de apuração do valor adicionado
ocorrido nos estabelecimentos que se situem no território de mais de
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um Município, viabilizando a sua apuração em nosso Estado, na forma
que determina a Lei Complementar nº 63, de 1990. Muitos Municípios
de Minas não participam do valor adicionado ocorrido em seus
territórios pelo fato de o domicílio fiscal estar no território de outro
Município. É o caso de indústrias, mineradoras e produtores rurais
cujo estabelecimento fica na divisa de um ou mais Municípios, sendo
o valor adicionado informado na íntegra para o Município onde está o
seu domicílio fiscal. O domicílio fiscal, nesse caso, pode ser definido
por escolha do contribuinte, conforme determina a legislação em vigor,
identificando por conseqüência o Município de inscrição do
estabelecimento no cadastro de contribuintes do ICMS do Estado.

O Substitutivo nº 1 apresenta alternativas para a correção desse
problema de modo a possibilitar o efetivo cumprimento da forma de
apuração do valor adicionado, de acordo com o que determina a Lei
Complementar nº 63, de 1990.

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

22/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, e pela
rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta dispositivos ao art. 3º da Lei nº 13.803, de 27 de

dezembro de 2000.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000, fica

acrescido dos §§ 3º e 4º, com a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
§ 3º - Na hipótese de não haver o acordo previsto no “caput” deste

artigo, o contribuinte do imposto, ao prestar sua declaração anual,
informará os valores adicionados nas operações realizadas no
território de cada Município.

§ 4° - Na ocorrência de descumprimento do disposto no parágrafo
anterior ou na hipótese do recurso a que se refere o § 6º do art. 1º, a
Secretaria de Estado de Fazenda apurará o valor adicionado.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no primeiro dia do exercício imediatamente
subseqüente ao de sua publicação.
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Sala das Comissões, 14 de março de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Carlos

Arantes - Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho - Lafayette de
Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 23/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nº 23/2007

“propõe a instalação de Unidade do Instituto Médico Legal - IML - em
Municípios que especifica”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/2/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber
parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, c/c art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a autorizar a instalação de unidade

do Instituto de Medicina Legal em Municípios com mais de 100 mil
habitantes. O exame da matéria nos remete ao tema dos projetos de
lei autorizativa, sobre o qual há um posicionamento claro na doutrina e
na jurisprudência, já adotado por esta Comissão.

Os termos em que ocorre a relação entre os Poderes Executivo e
Legislativo são traçados pela Constituição da República e
reproduzidos na Constituição Estadual, segundo o princípio da
separação dos Poderes. Esse princípio é materializado em nossa
ordem constitucional mediante, entre outros aspectos, a exigência de
que, por um lado, a estrutura e a organização do Poder Executivo
sejam fixadas em lei e, por outro, de que essa lei decorra da iniciativa
privativa do Chefe desse Poder. Na Constituição do Estado, essas
regras encontram-se disciplinadas, respectivamente, pelos arts. 61,
inciso XI, e 66, inciso III, alíneas “e” e “f”.

Nesse sentido, pode-se dizer que não basta a mera autorização
legislativa, se a matéria depende de lei, porque não se pode deixar ao
arbítrio do Chefe do Poder Executivo alterar ou não a estrutura da
administração. A Constituição do Estado prevê os casos em que a
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ação do Poder Executivo depende de autorização legislativa. Para
exemplificar, a criação ou a extinção de empresa pública ou de
sociedade de economia mista pelo Executivo dependem de lei
autorizativa desta Casa, conforme prevê o art. 14, § 4º, II, da Carta
mineira; igualmente, a aquisição ou a alienação de bem imóvel, a
título oneroso, tanto pelo Executivo quanto pelo Judiciário, deverão
ser precedidas de lei autorizativa, consoante prevê o “caput” do art. 18
da citada Constituição.

O Poder Executivo não depende de autorização legislativa para
estabelecer o funcionamento de sua máquina administrativa. A
escolha dos locais em que será instalada determinada unidade
administrativa não diz respeito à estrutura do Poder Executivo, mas à
forma como os serviços públicos serão prestados, razão pela qual a
matéria não deve constar em lei. Estabelecida a estrutura do Poder
Executivo, a esse Poder cabe decidir onde irá instalar suas unidades
administrativas de forma a garantir a execução das políticas públicas.

No caso do projeto em exame, o Poder Executivo não depende de
autorização legislativa para instalar unidade do Instituto Médico Legal
nos Municípios. Nesse sentido, não há inovação na ordem jurídica,
que é um dos elementos que caracterizam a lei material, o que torna
inócua a proposição em exame.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 23/2007.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 42/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Curvelo o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a este órgão colegiado a
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fim de receber parecer quanto a sua repercussão financeira, conforme
dispõe o art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 42/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Curvelo imóvel constituído por um
terreno com área de 2.030,00m², situado na Rua Gutemberg, s/nº,
naquele Município, adquirido pelo Estado de particulares, para
construção de grupo escolar.

Desativada a unidade de ensino, a administração municipal pretende
utilizar o imóvel para a instalação de um centro de referência e
assistência social ao programa de saúde da família, o que atende ao
interesse público que deve nortear o negócio jurídico em causa. O art.
2º também prevê sua reversão ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa de que trata a proposição é exigida pela Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial
pelo § 2º de seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos
valores pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser
realizada com a referida autorização.

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

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

42/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 14 de março de 2007.
Zé Maia,  Presidente -  Antônio Júlio, relator - Antônio Carlos

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

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 43/200 7
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 43/2007
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Varjão de
Minas o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 43/2007 tem como finalidade conferir a

necessária autorização legislativa para que o Poder Executivo possa
doar ao Município de Varjão de Minas imóvel constituído de área com
2.886,30m², incorporado ao patrimônio do Estado por doação de
particulares, sem que seja estabelecida cláusula de destinação.

Para dar atendimento ao interesse público que deve nortear o
negócio jurídico em causa, prevê o parágrafo único do art. 1º do
projeto que o imóvel será destinado para funcionamento de atividades
educacionais.

Também em defesa do interesse coletivo, a alienação a ser
realizada está revestida de garantia, uma vez que o art. 2º do projeto
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se não lhe for
dada a destinação prevista no termo avençado.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, especialmente ao § 2º do
art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Tal dispositivo estabelece que a movimentação dos valores do ativo
permanente do Estado somente se fará com autorização explícita do
Poder Legislativo.

Além disso, o projeto de lei em análise não representa despesas
para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.
Portanto, não há impedimentos a sua transformação em lei.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

43/2007 no 1° turno.
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Sala das Comissões, 14 de março de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio  Carlos  Arantes, relator - Antônio

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

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 45/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o 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.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 15/2/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer preliminar quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
consoante dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição estabelece que o poder público manterá registro

informatizado de crianças e adolescentes em condições de serem
adotados e de pessoas interessadas na adoção, facultando-se ao
Juizado da Infância e da Adolescência o acesso a tal registro.

Outrossim, o projeto dispõe que 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.

Por fim, estabelece-se que o poder público promoverá, previamente
ao início do processo de adoção, a preservação dos vínculos da
criança e do adolescente com a família de origem.

Trata-se de iniciativa legislativa voltada para a facilitação do
processo de adoção, de modo a minimizar o quanto possível o
número de crianças destituídas de ambiente familiar que lhes
proporcione carinho, amor, segurança e sentimento de integração em
uma família.

Cumpre dizer que proposição semelhante tramitou na legislatura
passada: o Projeto de Lei nº 210/2003, do Deputado José Milton,
resultado de desarquivamento do ex-Projeto de Lei nº 1.258/2000.

Trata-se, pois, de matéria recorrente no âmbito do Legislativo
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Estadual, cabendo ressaltar que, por ocasião do exame de
admissibilidade do mencionado ex-Projeto de Lei nº 210/2003, a
Comissão de Constituição e Justiça pronunciou-se pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma de um
substitutivo que extirpava da proposição os vícios de
inconstitucionalidade.

O projeto em exame reproduz integralmente os termos do
mencionado substitutivo.

Sob o prisma jurídico-constitucional, importa dizer que a Lei Maior
dedicou todo um capítulo para a disciplina da família, da criança, do
adolescente e do idoso. O art. 226 inaugura tal capítulo dispondo que
“a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”.

Por sua vez, o art. 227 estabelece que “é dever da família, da
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão”.

No que tange à competência legislativa para tratar da matéria,
cumpre dizer que o Estado membro está habilitado a exercê-la na via
da legislação concorrente, nos termos do disposto no art. 24, XV, da
Constituição Federal, cabendo, pois, à União estabelecer as normas
gerais sobre o assunto.

No âmbito infraconstitucional, a União editou, no exercício de sua
competência para estabelecer normas gerais sobre a matéria, a Lei nº
8.069, de 13/7/90, que contém o Estatuto da Criança e do
Adolescente, cujos preceitos são de observância obrigatória em todo o
território nacional.

Tal diploma normativo estabelece os requisitos da adoção, como,
por exemplo, os relativos ao adotante e ao adotando e o estágio de
convivência com a criança e o adolescente, merecendo destaque os
arts. 47 e 50. Tais preceitos dispõem, respectivamente, que o vínculo
da adoção se constitui por sentença judicial e que a autoridade
judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um registro de
crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de
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pessoas interessadas na adoção.
Ainda consoante o art. 50, o deferimento da inscrição dar-se-á após

prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério
Público, não sendo deferida a inscrição se o interessado não satisfizer
os requisitos legais ou caso se verifique qualquer das hipóteses
previstas no art. 29, ou seja, se a pessoa revelar, por qualquer modo,
incompatibilidade com a natureza da medida ou não oferecer
ambiente familiar adequado.

Já na esfera estadual, foi aprovada a Lei nº 10.501, de 1991, que
dispõe sobre a política estadual dos direitos da criança e do
adolescente, cria o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. Ao referido conselho toca a
competência de cumprir e fazer cumprir, em âmbito estadual, o
Estatuto da Criança e do Adolescente e as normas constitucionais
pertinentes.

Do exposto, resulta claro que a proposição em exame se afina com
a sistemática constitucional e legal atinente à proteção da infância e
da adolescência, preconizando medidas tendentes a densificar as
disposições constitucionais referentes à matéria.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 45/2007.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 46/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe “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”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização
Financeira e Orçamentária e de Transporte, Comunicação e Obras
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Públicas.
Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão, para ser apreciado

quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende tornar obrigatória a instalação de

placas educativas de trânsito nos estacionamentos de veículos dos
estabelecimentos que menciona. Proposição similar foi apresentada a
esta Casa (Projeto de Lei nº 2.836/2005), embora tenha sido retirada
de tramitação pelo autor antes de sua apreciação por esta Comissão.

Ao justificar a apresentação do projeto, o autor enfatiza a
necessidade de realização de uma campanha educativa que torne
mais acessíveis aos condutores e aos pedestres as normas sobre
segurança no trânsito.

A esse respeito, faz-se necessário tecer algumas considerações.
Primeiramente, cumpre destacar que a proposição versa sobre tema

indissociavelmente ligado ao trânsito. A competência legislativa sobre
essa matéria é atribuída, privativamente, à União, conforme dispõe o
art. 22, XI, da Constituição Federal. Ressalte-se que a competência
legislativa da União não se restringe às vias públicas, mas a qualquer
local cujo acesso seja livre, ainda que o usuário tenha de pagar, como
em estacionamentos. A matéria encontra-se disciplinada pela Lei
Federal no 9.503, de 23/9/97, que institui o Código de Trânsito
Brasileiro, cujo art. 1º estabelece: “O trânsito de qualquer natureza nas
vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por
este Código”.

O referido diploma legal trata, em seu capítulo VI, especificamente
da educação para o trânsito, e é complementado pelas resoluções
expedidas pelo Conselho Nacional de Trânsito - Contran, sendo de
observância obrigatória por todos os Estados, inexistindo, assim,
qualquer espaço para a atuação normativa destes.

Assim sendo, apesar dos nobres fins a que visa, o projeto em
análise não pode prosperar nesta Casa Legislativa, pois padece de
vício de inconstitucionalidade.

Ademais, acrescente-se que a Constituição Federal, em seu art. 2o,
inscreve como um de seus princípios fundamentais a separação dos
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Poderes, que consiste em distinguir três funções estatais, quais sejam
legislação, administração e jurisdição, atribuídas, respectivamente e
sem exclusividade, aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, de
acordo com um mecanismo de controles recíprocos.

Como se sabe, a função legislativa compreende a elaboração de
normas gerais, abstratas, obrigatórias e inovadoras da ordem jurídica.
A função jurisdicional, por sua vez, envolve a aplicação do direito aos
casos concretos, a fim de dirimir conflitos de interesse. Finalmente, a
função executiva consiste na resolução de problemas concretos e
individualizados, em conformidade com as leis.

A veiculação de campanhas educativas é atividade própria do Poder
Executivo, inserindo-se no âmbito de suas prerrogativas institucionais.
Dessa maneira, incumbe a esse Poder, no exercício de sua
discricionariedade, a realização de campanhas para a educação no
trânsito, independentemente de lei.

Ao tratar da matéria, o art. 23, XII, da Constituição Federal prevê a
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios para estabelecer e implantar política de educação para a
segurança do trânsito.

Vê-se, assim, que a norma constitucional determinou para os três
níveis governamentais áreas comuns de atuação administrativa
paralela, que não dependem de provimento legislativo, até porque
campanhas educativas comportam uma série de medidas de ordem
prática que fogem ao alcance da lei, sendo mais suscetíveis de êxito,
se implementadas pelo Poder Executivo, segundo critérios de
conveniência e oportunidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 46/2007.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 48/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
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epígrafe determina que o diário oficial do Estado e as demais
publicações legislativas sejam publicadas pelo método braile, na
forma que especifica.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos aspectos
de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise pretende que, no mínimo, 1% do total da

tiragem do diário oficial do Estado e das demais publicações
legislativas, assim entendidas as normas, as resoluções, os decretos
ou os regulamentos expedidos pelos três Poderes do Estado, sejam
publicadas na escrita braile.

Nos termos do projeto, a distribuição do “Minas Gerais” e das
demais publicações impressas em braile deverá obedecer a critérios
especiais, em razão da necessidade específica da comunidade local,
devendo ser garantida a sua distribuição nas bancas de jornais e
revistas e em outros locais que distribuam o diário oficial. Por fim, o
projeto determina que o Estado encaminhe aos Municípios que o
solicitarem um exemplar de cada publicação em braile.

O art. 24, inciso XIV, da Constituição Federal confere à União, aos
Estados e ao Distrito Federal a competência para legislar
concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência. A Carta mineira, por sua vez, no art. 10,
inciso XV, alínea “o”, dispõe que compete ao Estado legislar
concorrentemente com a União sobre o apoio e a assistência ao
portador de deficiência e sua integração social. De fato, esse é o caso
do projeto de lei em estudo.

Por outro lado, a atividade legislativa deve sujeitar-se aos princípios
constitucionais norteadores da administração pública, entre os quais
se destacam o princípio da razoabilidade e do interesse público. O
Projeto de Lei nº 2.938/2006, proposição de idêntico teor, tramitou
nesta Casa, na legislatura passada. Naquela oportunidade, ao ser
analisado pela Comissão de Administração Pública, foram
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apresentados dados que consideramos fundamentais para a análise
jurídica da razoabilidade da edição de tal norma.

Conforme consta no parecer daquela Comissão, foi elaborada uma
nota técnica pela Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
informando que “o ‘Minas Gerais’, em sua versão impressa, é
produzido diariamente, com cerca de 600 páginas cada exemplar.
Apresenta cinco cadernos específicos, além de um jornal de oito
páginas contendo noticiário sobre economia, cultura, Estado,
Municípios, justiça e geral. Caso esse material fosse impresso em
braile passaria à escala de 18.000 páginas, pesaria aproximadamente
90kg, e cada exemplar apresentaria mais de um metro de altura, pois
a impressão em braile exige gramatura especial do papel. Com tais
características, haveria grande dificuldade de transporte, distribuição e
mesmo de estocagem dos exemplares. Além disso, a edição do diário
oficial em braile exigiria onerosos investimentos e uma nova estrutura
de produção da Imprensa Oficial, com equipamentos específicos para
emissão, em tempo hábil, do número de folhas que a tiragem diária
especial alcançaria”.

Ademais, há de considerar que, ainda que as citadas barreiras
operacionais fossem ultrapassadas, a publicação do referido material
em braile beneficiaria, efetivamente, uma parcela muito reduzida da
população portadora de deficiência visual: instituições especializadas
informam que mais de 95% dos deficientes visuais não têm acesso ao
método braile.

É preciso, ainda, observar que existem outras formas mais eficientes
para possibilitar o acesso dos deficientes visuais à informação, como
programas de computador que traduzem para os deficientes visuais
qualquer conteúdo divulgado por via da internet. Os mais utilizados no
Brasil são o Dosvox, o Virtual Vision e o Jaws. Algumas entidades,
como a Biblioteca Pública Luiz de Bessa, a Prefeitura Municipal de
Belo Horizonte e a Biblioteca da Faculdade de Filosofia e Ciências
Humanas da UFMG, possuem esses sistemas, que são utilizados por
um número significativo de deficientes visuais. A Imprensa Oficial do
Estado já está disponiblizando o "Minas Gerais" na internet e está-se
preparando para oferecê-lo em CD ROM.

Dessa forma, em que pese ao caráter meritório da proposição e à
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intenção louvável do autor - pretender disponibilizar para o portador de
deficiência visual as publicações normativas oficiais -, entendemos
que o projeto não se mostra razoável, na medida em que há uma
nítida desproporção entre os custos financeiros e operacionais para
viabilizá-lo e o reduzido número de cidadãos que seriam com ele
beneficiados. Além do mais, como já foi ressaltado, existem outras
formas mais razoáveis de garantir o acesso dos deficientes aos textos
normativos, como os programas de computadores.

Não se pode, ainda, deixar de mencionar o art. 16 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, a chamada Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF -, segundo a qual a criação, a
expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete
aumento de despesa deve ser acompanhada da estimativa do impacto
financeiro-orçamentário no exercício em que deve entrar em vigor e
nos dois exercícios subseqüentes, bem como da declaração do
ordenador da despesa de que o aumento tem adequação com as leis
orçamentárias vigentes.

No caso em questão, embora a implementação da medida acarrete
custo para o Estado, não se observa o atendimento de nenhum dos
requisitos exigidos pela LRF, o que torna o projeto confrontante com a
referida lei federal que disciplina a responsabilidade dos gastos
públicos.

Por fim, concluímos que o projeto não se coaduna com os princípios
constitucionais norteadores da ação pública nem com os ditames da
Lei Complementar nº 101, de 2000, que requer responsabilidade fiscal
na ação administrativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 48/2007.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Gilberto Abramo - Sargento
Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 49/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe objetiva conceder isenção de pagamento de taxa relativa à
renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais pertinentes,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em exame tem por escopo conceder aos servidores do

Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar e Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais que tenham como função conduzir viaturas oficiais a
isenção do pagamento da taxa estadual relativa à renovação da
Carteira Nacional de Habilitação.

Estabelece, ainda, que, para a obtenção do benefício da isenção do
pagamento da referida taxa, o servidor deve possuir a carteira de
credenciamento obtida pelo órgão competente, comprovar freqüência
máxima no curso de direção defensiva e realizar os exames médicos
exigidos pelas autoridades competentes sob a responsabilidade de
sua instituição.

Inicialmente, cumpre-nos observar que matéria semelhante foi
apresentada na legislatura passada - Projeto de Lei nº 2.133/2005 -, o
qual foi retirado de tramitação em virtude de requerimento do autor.

Em que pese ao empenho do parlamentar em beneficiar os
servidores do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e Civil, a
proposta depara com óbices de natureza constitucional e legal,
conforme veremos mais adiante.

A Constituição da República atribui aos Estados competência para a
instituição de taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição,
conforme se evidencia do disposto no art. 145, II, daquele diploma.

Utilizando-se da prerrogativa que lhe é assegurada
constitucionalmente, o Estado de Minas Gerais criou a Taxa de
Segurança Pública, que, no caso, corresponde à contraprestação
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relativa à emissão da Carteira Nacional de Habilitação, cujo valor deve
ser recolhido aos cofres públicos, como regra geral, por todos aqueles
que pretendem conseguir o documento.

É bem verdade que se insere na órbita de competência desta Casa
Legislativa dispor sobre as matérias de natureza tributária, conforme
se verifica pelo disposto no art. 61, III, da Carta mineira.

Para que a Assembléia Legislativa exerça este mister, deve pautar-
se pelos princípios que disciplinam a ordem tributária nacional, entre
eles o da isonomia e o da capacidade contributiva, previstos na Carta
Federal.

Observa-se que a proposta em apreço não atende a tais princípios
por beneficiar apenas os servidores das mencionadas corporações.
Ademais, não leva em conta os rendimentos, as atividades
econômicas ou o patrimônio daquele que almeja obter o certificado.

Segundo os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
especificamente sobre a existência de fundamento lógico a justificar
um tratamento jurídico construído em função de uma desigualdade
proclamada (no caso em tela pelo fato de um servidor público conduzir
viaturas oficiais), “não é qualquer fundamento lógico que autoriza
desequiparar, mas tão-só aquele que se orienta na linha de interesses
prestigiados na ordenação jurídica máxima. Fora daí ocorrerá
incompatibilidade com o preceito igualitário”. Ressalta o eminente
professor que “a isonomia se consagra como o maior dos princípios
garantidores dos direitos individuais”, porquanto entendemos que a
proposição em análise não demonstra a existência de nexo lógico que
justifique a desigualdade de tratamento entre os servidores públicos a
que se refere e os demais cidadãos do Estado de Minas Gerais (
“Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade”, 3ª edição, 2003,
Malheiros Editores, págs. 43 e 45).

Finalmente, além de ultrapassar as limitações de ordem
constitucional, a medida ora proposta contraria a Lei Complementar nº
101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 4/5/2000, a qual veda a
concessão de benefício ou incentivo de natureza tributária do qual
decorra renúncia de receita, sem a correspondente elevação de outros
tributos como mecanismo de compensação, para que não ocorra
abalo nos cofres do Tesouro.
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Para superar essa restrição de ordem legal, a proposta deveria estar
acompanhada de estudos acerca da estimativa do impacto da adoção
da medida no orçamento do Estado, o que, também, não ocorre no
caso em tela.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 49/2007.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 53/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
53/2007 tem por objetivo tornar obrigatório o oferecimento pelo Estado
da vacina de prevenção ao combate do câncer de colo de útero –
HPV.

A proposição foi publicada no ”Diário do Legislativo” de 15/2/2007 e
distribuída a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
estabelece o art. 102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
De acordo com o art. 1º da proposta em estudo, os

“estabelecimentos de saúde da rede pública estadual deverão
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)”. Nos Municípios
em que tiver ocorrido a municipalização das ações de saúde, o
atendimento poderá ser feito por intermédio da respectiva Secretaria
de Saúde, mediante convênio com o Estado.

O art. 2º da proposição estabelece que o Executivo regulamentará a
lei no prazo de um ano contado da data de sua publicação ou no ano
fiscal seguinte ao de sua publicação.

O art. 3º, por sua vez, impõe ao Estado o dever de realizar
campanhas periódicas para esclarecimento sobre a doença, seu modo
de transmissão e a importância da vacinação.
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Dispõe, a seguir, o art. 4º que as despesas decorrentes da aplicação
da lei correrão por conta de repasses da Secretária de Saúde, de
dotação consignada no Orçamento do Estado, conforme a Lei
Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, se
necessário, e de outras fontes.

Nos termos do art. 196 da Constituição da República, a saúde,
direito de todos e dever do Estado, deve ser garantida “mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Segundo o art. 198 da mesma Carta, as ações e os serviços
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com a seguinte
diretriz, entre outras: atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas (grifo nosso). Dispõe, ainda, o § 1º do mesmo
artigo que o Sistema Único de Saúde - SUS - “será financiado, nos
termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social,
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de
outras fontes”.

Conforme o art. 7º da Lei Federal n° 8.808, de 1990 , as ações e os
serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou
conveniados que integram o SUS obedecem, ainda, aos seguintes
princípios, entre outros: universalidade de acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência; integralidade de assistência,
entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e dos
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para
cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema; igualdade
da assistência à saúde, sem preconceito ou privilégio de qualquer
espécie; conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais
e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da
população; organização dos serviços públicos, de modo a evitar
duplicidade de meios para fins idênticos (grifos nossos).

O art. 9º da mesma lei determina que a direção do SUS seja única e
exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos:
relativamente à União, pelo Ministério da Saúde; aos Estados e ao
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Distrito Federal, assim como aos Municípios, pelas respectivas
Secretarias de Saúde ou órgão equivalente.

O SUS, como se pode ver, orienta-se pelos mesmos princípios em
todo o território nacional, entre os quais se insere o princípio da
integralidade, de acordo com o qual as ações de saúde devem ser
não compartimentalizadas, mas compostas por atividades integradas.
Os serviços são dispostos em área delimitada, com unidades
hierarquizadas e organizadas em níveis crescentes de complexidade.
Não sendo possível realizar atendimentos em unidades de nível
elementar, esses serão feitos por unidades que lidam com problemas
de mais complexidade.

Para normatizar o SUS e regular as relações entre os seus gestores,
o Ministério da Saúde edita, periodicamente, as Normas Operacionais
Básicas - NOBs - ou as  Normas  Operacionais de Assistência à
Saúde - Noas -, instrumentos normativos precedidos de ampla
discussão com os demais gestores do sistema, nas esferas regional e
local, e com outros segmentos da sociedade.

A NOB nº 1/1996, por exemplo, determinou, entre outras coisas, que
a gestão do SUS seja compartilhada entre as três esferas de governo,
por meio das Comissões Intergestores Tripartites e Bipartites.

As instâncias de viabilização desses propósitos integradores, no que
concerne ao Estado, são os fóruns de negociação compostos pelos
gestores municipal e estadual: a Comissão Intergestores Bipartite -
CIB -, composta paritariamente por representantes da Secretaria de
Estado de Saúde - SES - e do Conselho Estadual de Secretários
Municipais de Saúde - Cosems.

O planejamento do sistema, incluído o seu orçamento, obedece,
portanto, a esse processo de integração, de que resulta a
Programação Pactuada e Integrada – PPI. Os Municípios elaboram as
respectivas programações, que são negociadas entre os gestores na
CIB e compatibilizadas com o teto financeiro disponível no âmbito do
Estado. A essas programações, acrescem-se as ações de saúde sob
responsabilidade direta do Estado. Define-se, desse modo, a
responsabilidade de cada Município na prestação de serviços de
assistência à saúde assim como o montante de recursos financeiros
necessários para viabilizar esses serviços.
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Nos níveis local e regional, além dos recursos próprios de cada
Tesouro, os Estados e os Municípios ainda recebem recursos
transferidos pela União, que são movimentados sob a fiscalização dos
respectivos Conselhos de Saúde e identificados nos fundos de saúde
municipal e estadual.

Com efeito, do exame das normas que desenham o SUS em
confronto com o conteúdo da proposta em análise, extraem-se as
seguintes conclusões:

Primeiramente, a proposta em estudo estabelece ações para o
Estado, as quais já encontram sucedâneo legal e constitucional, uma
vez que a atuação preventiva é obrigação normativa da União, dos
Estados e dos Municípios, a ser definida por meio de normas
infralegais elaboradas com a participação dos agentes políticos do
Executivo das três esferas de poder da Federação.

Outrossim, os recursos empregados nos procedimentos do SUS
servem ao atendimento dos procedimentos que são conjuntamente
definidos pela União, pelos Estados e pelos Municípios, e qualquer
medida que venha a criar novas obrigações para o Estado somente se
justifica caso exista, na região, algum tipo de epidemia particular que
justifique atuações isolodas.

Finalmente, o atendimento à saúde no âmbito do SUS, seja
preventivo, seja repressivo, é universal, sendo vedada qualquer forma
de distinção, até mesmo nível de renda; já a proposta em análise
pretende atingir apenas as mulheres com renda familiar igual ou
inferior a cinco salários mínimos.

Em razão disso, não cabe ao legislador estadual, a não ser em
situações especiais, decorrentes de particularidades do Estado em
questão, estabelecer obrigações ou criar programas para os agentes
estaduais de saúde, os quais devem por eles mesmos ser definidos e
implementados, em parceria com a União e os Municípios e de
conformidade com as disponibilidades financeiras do orçamento do
SUS.

Ressalte-se que a criação de obrigações para órgãos do Poder
Executivo é medida legislativa que contém vício de iniciativa, pois
afronta o disposto na alínea “e” do inciso III do art. 66 da Constituição
da República:
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“Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras
previstas nesta Constituição:

(...)
III - do Governador do Estado:
(...)
e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão

autônomo e entidade da administração indireta;”.
De tudo, vê-se que a proposta em análise invade não apenas

campos reservados a outras esferas de competência da Federação
nacional, mas também áreas de atuação conferidas ao Poder
Executivo, ofendendo o princípio da autonomia política das unidades
federativas, de que trata o art. 18 da Constituição da República, bem
como o princípio da independência e harmonia dos Poderes, inserto
no art. 2º do mesmo Texto Constitucional.

Finalmente, é válido mencionar que a vacina contra o HPV é
assunto já inserido no debate público. Desde o início de fevereiro do
ano em curso, o Ministério da Saúde vem realizando reuniões para
tratar da incorporação da referida vacina nos serviços do SUS, uma
vez que tal medicamento só foi aprovado pela Anvisa no final de 2006.
Inicialmente, há que verificar – e com especial cuidado – o grau de
eficácia da referida vacina e, posteriormente, as possibilidades
relativas ao volume de sua distribuição.

Conclusão
Em face dos argumentos expendidos, concluímos pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei
n° 53/2007.

Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 54/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe “dispõe sobre a inclusão de disciplina na grade curricular do
ensino médio e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, a proposição foi
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distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”,
do Regimento Interno, analisar a juridicidade, a constitucionalidade e a
legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem o objetivo de incluir no currículo das

escolas integrantes da rede estadual de ensino médio a disciplina
Literatura Mineira, com o objetivo de que os alunos tenham maior
contato com a literatura regional.

A proposição já foi analisada nesta Casa em outras legislaturas, por
meio dos Projetos de Lei nºs 1.647/2001 e 215/2003, que receberam
desta Comissão parecer concluindo pela constitucionalidade.

No que toca à competência para legislar sobre a matéria, registre-se
que compete privativamente à União editar normas que estabeleçam
as diretrizes gerais para a educação nacional. Já as normas que
disponham sobre educação, cultura e ensino são de competência
concorrente da União e dos Estados, por força do disposto no art. 24,
IX, da Constituição Federal.

Constata-se, portanto, que a competência da União para legislar
sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos
Estados para atender, segundo os princípios gerais definidos na lei
federal, às peculiaridades dos governos locais.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei
Federal nº 9.394, de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da
Educação - LDB -, que define as diretrizes e bases da educação
nacional. Tal lei estabelece, em seu art. 26, que os currículos dos
ensinos fundamental e médio devem ter, além de uma base nacional
comum, uma parte diversificada que atenda às características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da
clientela. Dessa flexibilidade, resulta a possibilidade de legislação
suplementar por parte dos Estados federados, respeitadas as
imposições da norma geral.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo relativo a literatura
mineira na grade curricular das escolas de ensinos fundamental e
médio não encontra óbice de natureza formal. Dessa forma já se
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manifestou o Supremo Tribunal Federal - STF-, em sede de medida
cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.991-1/ DF, ao
reconhecer a competência do Estado federado para regulamentar
normas sobre conteúdos curriculares em face da capacidade a ele
conferida pelos arts. 24, IX, e 23, V, da Constituição Federal.

Vale ressaltar que o art. 15 da LDB prevê que os sistemas de ensino
assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que
os integram progressivos graus de autonomias pedagógica e
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de
direito financeiro público. A autonomia das unidades escolares é
preconizada como um dos maiores objetivos da LDB, que busca
implementar uma política educacional coerente com a demanda e os
direitos de alunos e professores.

Entendemos que o projeto em tela preserva a autonomia
pedagógica das escolas na medida em que propõe a inclusão, no
currículo escolar, de conteúdo referente a literatura mineira, e não de
uma disciplina específica, o que iria demandar a contratação de
professores especializados, gerando custo para as escolas, além de
constituir ingerência em sua autonomia. A inclusão de um
determinado conteúdo em disciplina já existente mostra-se mais
adequada à orientação dada pela Lei de Diretrizes e Bases da
Educação; propomos, todavia, por meio da Emenda nº 1, a supressão
do art. 2º do projeto que determina atribuições específicas para órgão
da Secretaria de Estado de Educação, incorrendo, assim, em vício
formal de iniciativa, por tratar-se de competência privativa do
Governador do Estado, nos termos do art. 66, III, “e”, da Constituição
Estadual.

Por meio da Emenda nº 2, propomos a retirada do art. 3º do projeto,
que contém dispositivo inócuo sobre as despesas decorrentes da sua
aplicação.

Ressaltamos, por fim, a importância de uma profunda análise, a ser
realizada pela Comissão de Educação, sobre as implicações que a
inclusão desse conteúdo no currículo escolar poderá causar no que
concerne à autonomia pedagógica das escolas, mesmo sobre a
possibilidade de a carga de conteúdos a serem obrigatoriamente
incluídos na parte flexível do currículo dessas escolas tornar-se
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excessiva, por isso, impraticável. A propósito, registre-se que outros
projetos da mesma natureza estão em tramitação nesta Casa, o que
suscita a necessidade de uma reflexão sobre a viabilidade operacional
de se incluírem tantos conteúdos em nosso currículo escolar;
entretanto, como já foi dito, tal análise compete à comissão de mérito.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 54/2007
com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

Emenda nº 1
Suprima-se o art. 2º.

Emenda nº 2
Suprima-se o art. 3º.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 79/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, desarquivada a pedido do Deputado
Weliton Prado, dispõe sobre a cobrança da tarifa de estacionamento
em “shopping centers” e hipermercados no Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e à Comissão de Defesa do Consumidor
e do Contribuinte.

Vem o projeto, agora, a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela pretende estabelecer regras para a cobrança

correspondente à utilização do estacionamento nos “shopping centers”
e hipermercados do Estado. Segundo a proposição, o consumidor
teria gratuidade de uma hora, relativamente à prestação do serviço,
quando comprovasse haver realizado despesa correspondente a, pelo
menos, dez vezes o valor cobrado pelo estacionamento. A matéria já
foi apreciada nesta Comissão, na legislatura anterior, e o relator
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concluiu pela inviabilidade da proposta, mediante os fundamentos
seguintes.

A exploração comercial dos estacionamentos localizados nos
“shopping centers” e supermercados tornou-se uma prática comum
em todo o País, sendo considerada uma iniciativa lícita, desenvolvida
em estrita consonância não só com os princípios gerais que regem a
atividade econômica, mas também com as normas municipais que
disciplinam o uso e a ocupação do solo urbano.

Com efeito, a Carta da República consagrou o princípio da livre
iniciativa, que assegura a todos o exercício de qualquer atividade
econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos,
ressalvando-se, apenas, os setores considerados estratégicos.
Nesses, o Estado, com fundamento na segurança nacional, impede o
particular de exercer a atividade, conforme ocorre com a pesquisa, a
lavra e o processamento de minerais nucleares ou, mesmo, com a
exploração do setor petrolífero.

Ocorrendo a prestação do serviço, que, no caso em tela, consiste no
estacionamento e na guarda do veículo, haverá de ser reconhecido o
legítimo direito do explorador da atividade econômica à justa
remuneração, seja ele o proprietário do estabelecimento, seja ele um
terceiro.

Em que pese ao fato de a medida ter alcance popular, sua adoção
comportaria contradição: se, por um lado, veda a cobrança pela
prestação do serviço, por outro os tribunais brasileiros, de forma
unânime, reconhecem a responsabilidade do fornecedor do serviço
pelo pagamento de indenizações decorrentes de dano ou furto de
veículo ocorrido em seu estacionamento.

A aprovação da proposta poderia criar uma situação peculiar para os
empresários que exploram esse ramo de atividade, pois estariam eles
impedidos de perceber remuneração pelos serviços que prestam,
mas, ao mesmo tempo, obrigados a indenizar danos e furtos de
veículos cuja guarda lhes fora confiada.

Enfatize-se, ainda, que a proposta não se compatibiliza com o
princípio da livre concorrência, insculpido na Constituição Federal,
pois, certamente, o consumidor faria opção por estacionar o veículo
no supermercado ou no “shopping center” mais próximo, com prejuízo
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para os demais exploradores desse ramo de atividade instalados na
periferia desses estabelecimentos comerciais.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 79/2007.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 95/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição, em processos
seletivos de universidades estaduais, para o aluno pertencente a
família cuja renda “per capita” não exceda 80% do salário mínimo.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto estabelece que fica isento de pagamento de taxa de

inscrição em processo de seleção para ingresso em cursos superiores
de universidades estaduais o aluno pertencente a família cuja renda
“per capita” não exceda 80% do salário mínimo.

A habilitação do aluno para receber o benefício proposto no projeto
será feita nos termos de regulamento a ser baixado pelo Governador
do Estado, no exercício de sua competência privativa para expedir
decretos e regulamentos, nos termos do inciso VII do art. 90 da
Constituição mineira.

Os termos “entidades de ensino superior mantidas pelo Estado” se
mostram adequados sob o ponto de vista jurídico-constitucional, tendo
em vista que alcançam todo o universo das instituições de ensino
superior mantidas pelo Estado, já criadas ou que venham a ser
criadas, com a denominação de universidade, fundação ou outra.

O verdadeiro intuito do legislador é o de assegurar aos mais
carentes de recursos financeiros a oportunidade de concorrer ao
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ingresso em curso superior, “caminho que pode levar milhares de
jovens a encontrarem uma oportunidade única de ingresso no
mercado de trabalho”, conforme argumenta o autor do projeto em sua
justificação. O critério da renda familiar “per capita” máxima de 80%
do salário mínimo como requisito para habilitar o candidato à isenção
da taxa de inscrição está conforme os ditames constitucionais, haja
vista o teor do art. 195 da Carta Política mineira, que determina que a
educação é direito de todos. Além disso, a proposição não se mostra
eivada de vícios discriminatórios ou que criem privilégios em favor de
uma parcela da comunidade estudantil em detrimento de outra que
esteja em situação semelhante, pois todos os estudantes
considerados hipossuficientes conforme o critério adotado no projeto
serão contemplados com o benefício. Trata-se, no caso, de outorga de
benefício legítimo a pessoas que se encontram em situação
isonômica. Assim, foram acatados os princípios constitucionais da
igualdade e da isonomia, pressupostos fundamentais da democracia
brasileira.

O constitucionalista José Afonso da Silva é categórico ao afirmar
que “são inconstitucionais as discriminações não autorizadas pela
Constituição” (“Curso de Direito Constitucional Positivo”, p. 207).
Conforme seus ensinamentos, uma das formas de se cometer esse
tipo de inconstitucionalidade consiste em “outorgar benefício legítimo
a pessoas ou grupos, discriminando-os favoravelmente em detrimento
de outras pessoas ou grupos em igual situação. (...) O ato é
inconstitucional, sem dúvida, porque feriu o princípio da isonomia”.

O caso da proposição sob análise não constitui exemplo de
discriminação inconstitucional, uma vez que a Constituição Federal,
em seu art. 3º, determina que é objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil, entre outros, a redução das desigualdades
sociais. Nesse particular, a concessão do benefício aos alunos que
atendam ao requisito do art. 1º do projeto configura discriminação
positiva albergada pela Carta Magna.

Ao Poder Executivo caberá a tarefa de determinar a forma de
comprovação desse requisito quando da regulamentação do projeto.

Merece ser destacado, ainda, o art. 206 da Constituição Federal,
que busca pautar a educação por princípios democráticos,
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especialmente no que tange à igualdade de condições para o acesso
e a permanência na escola.

Diante, pois, dos argumentos apresentados, formulamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 95/2007.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 108/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a inclusão, na grade curricular do Ensino Médio,
da disciplina Noções Básicas de Primeiros Socorros e dá outras
providências.

Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.947/2006, a
requerimento do autor, a proposição foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 24/2/2007 e distribuída às Comissões de Constituição
e Justiça e de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188 c/c o art. 102, III, “a”,
do Regimento Interno, analisar a juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em exame pretende que as escolas públicas e

privadas de Ensino Médio, integrantes do Sistema Estadual de
Educação do Estado, insiram em seus currículos a disciplina Noções
Básicas de Primeiros Socorros. Prevê ainda o projeto que o Detran de
Minas Gerais deverá reconhecer a disciplina quando o aluno der início
ao processo de habilitação para condução de veículos automotores.

O projeto de que se originou a proposição em exame, ao ser
analisado por esta Comissão na legislatura passada, recebeu parecer
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do
Substitutivo nº 1, por ela apresentado. Também a Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática analisou a matéria e
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opinou pela sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que
apresentou. Os substitutivos apresentados em muito aperfeiçoaram o
projeto, no tocante à sua adequação ao ordenamento jurídico vigente,
especialmente às normas educacionais que regem a matéria.

Conforme ressaltou o parecer emitido por esta Comissão na
legislatura passada, no que se refere à inclusão da referida disciplina
no currículo escolar a matéria se insere no âmbito de competência
estadual, uma vez que o art. 24, inciso IX, da Constituição Federal
prevê a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Federal para legislar sobre educação, cultura e ensino. É importante
ressalvar que as normas que estabelecem diretrizes gerais para a
educação nacional são de competência privativa da União, nos termos
do art. 22, inciso XXIV, da Carta Federal. É preciso, assim, distinguir
entre duas modalidades básicas de leis educacionais. Dessa forma, a
competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a
competência suplementar dos Estados para atender, segundo os
princípios gerais definidos na lei federal, as peculiaridades dos
governos locais.

No exercício de sua competência privativa, a União editou a Lei nº
9.394, de 20/12/96, que dispõe sobre diretrizes e bases da educação
nacional. Tal lei introduziu uma significativa alteração no sistema de
composição curricular dos Ensinos Fundamental e do Médio,
tornando-o mais flexível. Assim, prevê em seu art. 26 que os
currículos do Ensino Fundamental e do Médio devem ter uma base
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da ciência. Prevê, ainda, que os sistemas de ensino
assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que
os integram progressivos graus de autonomia pedagógica.

Assim, as legislações suplementares editadas pelos Estados devem
zelar pela autonomia das unidades escolares, preconizada como um
dos  maiores objetivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação -
LDB -, buscando implementar uma política educacional coerente com
a demanda e os direitos de alunos e professores.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo pedagógico no
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currículo das escolas da rede púbica de Ensino Médio é matéria que
não encontra óbice jurídico de natureza formal. O Supremo Tribunal
Federal já se manifestou a esse respeito, em sede de medida cautelar
na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.991-1/DF, ao reconhecer
a competência do Estado para regulamentar normas sobre conteúdos
curriculares, em face da capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX,
e 23, V, da Constituição da República.

Contudo, deve-se observar que o art.15 da LDB prevê que os
sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as
normas gerais de direito financeiro público. Neste sentido, verifica-se
que o projeto apresenta uma impropriedade ao incluir a noção de
primeiros socorros como uma nova disciplina, o que fere a autonomia
conferida às unidades escolares. Entendemos que o conteúdo
curricular pretendido deve ser inserido em uma das disciplinas já
existentes na grade curricular, que já dispõe de infra-estrutura
necessária, contando com professores e horários disponíveis para
oferecer tal estudo. A autonomia das unidades escolares é
preconizada como um dos maiores objetivos da LDB, e o projeto em
estudo deve buscar a implementação de uma política educacional
coerente com a demanda e com os direitos de alunos e professores.

Ademais, ao estabelecer que o curso de primeiros socorros deverá
ser reconhecido pelo Detran-MG, o projeto incorre em vício de
inconstitucionalidade, legislando sobre trânsito, matéria afeta à
competência legiferante privativa da União. Por esse motivo,
apresentamos o Substitutivo nº 1, que sana o vício de
inconstitucionalidade acima apontado e aprimora o projeto quanto à
técnica legislativa.

Ressaltamos, por fim, a necessidade de uma profunda análise, a ser
realizada pela Comissão de Educação, sobre as implicações que a
inclusão desse conteúdo no currículo escolar poderá causar na
autonomia pedagógica das escolas, inclusive sobre a possibilidade de
a carga de disciplinas a serem obrigatoriamente incluídas na parte
flexível do currículo dessas escolas tornar-se excessiva e, por isso,
impraticável.
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Conclusão
Em face do exposto concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 108/2007 na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Inclui na grade curricular do Ensino Médio conteúdo relativo a

noções de primeiros socorros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas públicas e privadas integrantes do Sistema

Estadual de Educação incluirão, na grade curricular do Ensino Médio,
conteúdo relativo a noções de primeiros socorros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 123/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.605/2005, o projeto de lei em
epígrafe visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Monsenhor Paulo o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/3/2007 e
encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 123/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Monsenhor Paulo imóvel constituído
de terreno com área de 589m², e doado ao Estado por esse Município,
em 1960, para a construção de uma cadeia, sem contudo estabelecer
no instrumento público cláusula de reversão na hipótese de não se
atender ao fim estipulado.

A matéria deve observar a Constituição mineira, no art. 18, que
exige autorização legislativa para alienação de bem imóvel do Estado.
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E, no âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, no art. 17, inciso
I, que impõe, além da referida autorização, a necessidade de
existência de interesse público devidamente justificado

Em atendimento ao interesse público, o art. 2º da proposição
determina que o imóvel será destinado à construção de uma quadra
poliesportiva e a outros projetos reivindicados pelos moradores da
localidade.

Para resguardar o fiel cumprimento desse princípio, o projeto deverá
conter, ainda, cláusula de reversão do imóvel, na hipótese de o
donatário não lhe dar a destinação prevista, decorrido certo prazo.
Para corrigir essa omissão, alterar dados cadastrais, bem como
aprimorar o projeto de conformidade com a técnica legislativa,
apresentamos, no fim deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Cabe ressaltar que a Comissão de Constituição e Justiça, na
legislatura passada, baixou a matéria em diligência ao Secretário de
Estado de Planejamento e Gestão a fim de que se manifestasse sobre
a pretendida alienação. Em resposta, a Seplag declarou-se favorável
à alienação, visto que a Secretaria de Estado de Defesa Social, órgão
a que o imóvel está vinculado, não possui interesse em sua utilização.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 123/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monsenhor Paulo

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

Monsenhor Paulo o imóvel constituído de terreno com área de 589m²
(quinhentos e oitenta e nove metros quadrados), situado nesse
Município e registrado sob o nº 7.079, a fls. 146 do Livro 3-K, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campanha.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à
construção de quadra poliesportiva e ao atendimento de projetos
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sociais.
Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado, se, decorrido o prazo de cinco anos contados da data de
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 135/20 07

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei n°
135/2007, resultante do desarquivamento do ex-Projeto de Lei n°
129/2003, institui o Código Estadual de Proteção aos Animais no
âmbito do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer.

Nos termos do art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, cumpre-nos
examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 131/2007 objetiva instituir o Código Estadual de

Proteção aos Animais, com vistas a “compatibilizar o desenvolvimento
socioeconômico com a preservação ambiental”.

Com efeito, trata-se de matéria relacionada ao meio ambiente, tema
sobre o qual os Estados membros estão autorizados a legislar pela
Constituição da República, nos termos do art. 24, VI, §§ 1° a 4°.

Do ponto de vista material, duas normas da Lei Maior estão
diretamente relacionadas à proteção da fauna. No inciso I do § 1º do
art. 225, é imposta ao poder público a obrigação de preservar e
restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas. Por sua vez, o inciso VII do
citado artigo determina ao Estado “proteger a fauna e a flora, vedadas,
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na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade”.

Em relação à iniciativa legislativa, ela é amparada pelo art. 65,
“caput”, da Constituição do Estado.

Com o intuito de aprimorar e corrigir algumas falhas da proposição,
apresentamos na conclusão o Substitutivo n° 1. Entr e as falhas,
apontamos o tratamento dado à fauna aquática, assunto que já foi
disciplinado em lei aprovada por esta Casa; a composição de
comissão de ética no âmbito dos biotérios, matéria de iniciativa
privativa do Governador do Estado, em face do art. 66, III, da
Constituição Estadual, e o estabelecimento de penalidades pelo
Executivo, contrariando o inciso XXXIX do art. 5° d a Constituição
Federal, que trata dos direitos e garantias fundamentais dos homens,
mulheres e instituições.

A bem da verdade, o Substitutivo nº 1 é o resultado da consolidação
de diversos diplomas existentes no plano da legislação federal,
adaptado às peculiaridades do Estado. Por se tratar de matéria
complexa, a nossa intenção de reunir, de forma sistematizada, em um
único diploma normativo, as disposições relacionadas à fauna parte
do pressuposto de que essa medida é fundamental para a eficácia da
futura lei e sua compreensão pelos destinatários. Assim, esperamos
que esta Casa promova um amplo debate acerca do projeto, com
todos os segmentos da sociedade. Entendemos que é preciso
examinar com bastante cautela a viabilidade de o poder público
estadual exercer as atribuições de controle e fiscalização da fauna
silvestre, exótica, doméstica e domesticada. Como se sabe, somente
com a promulgação da Constituição Federal de 1988 é que os
Estados membros passaram a ter competência para legislar sobre
fauna. A nosso ver, Minas Gerais dispõe de estrutura precária para o
exercício dessas novas atribuições, hoje centralizadas no Ibama. Com
essas preocupações, pedimos especial atenção das comissões de
mérito na análise dessa matéria.

Resumidamente, o Substitutivo nº 1, de 33 artigos, subdividi-se em
12 capítulos. O capítulo I trata das disposições preliminares. O
capítulo II cuida dos princípios e dos objetivos da política de proteção
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aos animais. O capítulo III dispõe sobre a fauna silvestre. O capítulo
IV disciplina a fauna exótica. O capítulo V regula as faunas doméstica
e domesticada. O capítulo VI dispõe sobre a vivissecção. O capítulo
VII trata dos sistemas intensivos de economia agropecuária e do
abate de animais. O capítulo VIII disciplina as licenças e os registros.
O capítulo IX cuida dos aspectos relacionados à fiscalização da lei. O
capítulo X trata do dano à fauna. O capítulo XI regulamenta as
penalidades e a forma de sua aplicação. Por fim, o capítulo XII
estabelece disposições finais e transitórias.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 135/2007 na
forma do Substitutivo n°1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a Política Estadual de Proteção aos Animais e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares

Art. 1º - Todos os animais existentes no território mineiro, bem como
seus ninhos, abrigos e criadouros naturais ou artificiais, reconhecidos
de utilidade ao meio ambiente, são bens de interesse comum,
respeitado o direito de propriedade, com as limitações que a
legislação em geral e esta lei, em especial, estabelecem.

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto nesta lei os animais da
fauna ictiológica, disciplinados em legislação especial.

Art. 2º - A Política Estadual de Proteção aos Animais será exercida
em articulação com os órgãos e entidades competentes da União e
dos Municípios.

CAPÍTULO II
Dos Princípios e dos Objetivos da Política de Proteção aos Animais
Art. 3º - A Política Estadual de Proteção aos Animais se orientará

pelos seguintes princípios:
I - preservação e conservação da biodiversidade;
II - cumprimento da função social, ambiental e econômica da fauna;
III - exploração racional da fauna;



1102

IV - compatibilização entre o desenvolvimento socioeconômico
sustentável e o equilíbrio ambiental;

V - garantia da integridade das espécies animais endêmicas, raras
ou ameaçadas de extinção e da fauna migratória, assegurando-se a
manutenção dos ecossistemas a que pertencem.

Art. 4º - São objetivos da política de proteção aos animais:
I - garantir a perpetuação e a reposição das espécies;
II - disciplinar as formas e os métodos de exploração dos animais

destinados ao consumo humano, à pesquisa, a trabalhos e à
recreação;

III - estimular programas de educação ambiental e de turismo
ecológico;

IV - proteger a fauna silvestre, exótica, doméstica e domesticada;
V - promover a recuperação de áreas degradadas;
VI - identificar as espécies de animais e as espécies ameaçadas de

extinção;
VII - promover a pesquisa e a realização de atividades didático-

científicas.
CAPÍTULO III

Da Fauna Silvestre
Art. 5º - Todos os animais pertencentes às espécies nativas,

migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres cujo ciclo de
vida, no todo ou em parte, ocorra dentro dos limites do território do
Estado e que vivam naturalmente fora do cativeiro, constituindo a
fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais,
são propriedade do poder público, sendo proibida a sua utilização,
perseguição, destruição, caça ou apanha.

Art. 6º - São vedados:
I - o exercício da caça profissional;
I - o exercício, sem licença, da caça amadorística ou para fins

científicos;
III - a comercialização, sem licença da autoridade competente, de

espécimes da fauna silvestre e de produtos e objetos que impliquem a
sua caça, perseguição, destruição ou apanha, exceto o comércio de
espécimes provenientes de criadouros devidamente legalizados;

IV - a apanha, sem licença da autoridade competente, de ovos,
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larvas e filhotes para comercialização e outros fins;
V - a destruição, sem licença da autoridade competente, de animais

silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública;
VI - o trânsito de peles ou outros produtos de animais silvestres

desacompanhado de comprovação de procedência;
VII - a utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha de

espécimes utilizando meios, técnicas, métodos, aparelhos, petrechos
ou equipamentos definidos como proibidos em regulamento ou feita
em locais e períodos também definidos em regulamento como
proibidos;

VIII - a criação de animais silvestres sem licença da autoridade
competente.

Art. 7º - Os empreendimentos e as atividades que envolvam a
criação ou o manejo da fauna silvestre em cativeiro dependem de
licenciamento ambiental.

CAPÍTULO IV
Da Fauna Exótica

Art. 8º - Para os fins desta lei, considera-se fauna exótica todos os
animais pertencentes a espécies e subespécies cuja distribuição
geográfica não inclui o território do Estado e a espécies ou
subespécies introduzidas naturalmente ou pelo homem, inclusive
domésticas, em estado asselvajado ou alçado.

Art. 9º - São vedadas:
I - a introdução de espécie no Estado sem parecer técnico oficial

favorável e licença expedida pela autoridade competente;
II - a criação de espécimes da fauna exótica em cativeiro sem

licença da autoridade competente.
Art. 10 - Os empreendimentos e as atividades que envolvam a

criação ou o manejo da fauna exótica em cativeiro dependem de
licenciamento ambiental.

CAPÍTULO V
Das Faunas Doméstica e Domesticada

Art. 11 - Constituem animais da fauna doméstica as espécies que,
mediante processos tradicionais e sistematizados de manejo e
melhoramento zootécnico, passaram a apresentar características
biológicas e comportamentais de estreita dependência dos seres
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humanos.
Art. 12 - Constituem animais da fauna domesticada os espécimes

pertencentes às faunas silvestre, nativa ou exótica, provenientes da
natureza ou de cativeiro, que se tornaram dependentes das condições
artificiais oferecidas pelos seres humanos para a sua sobrevivência.

CAPÍTULO VI
Da Vivissecção

Art. 13 - Consideram-se vivissecção os experimentos didático-
científicos realizados com animais em centros de experiências e
demonstrações.

Art. 14 - Os biotérios e os centros de experiências e demonstrações
com animais vivos deverão ser registrados em órgão competente e
por ele autorizados a funcionar.

Art. 15 - A vivissecção não será permitida:
I - sem o emprego de anestesia;
II - em centro de pesquisas e estudos não registrado em órgão

competente;
III - sem a supervisão de técnico especializado;
IV - em animais que não tenham permanecido mais de quinze dias

em biotérios legalmente autorizados;
V - em estabelecimento de ensino fundamental ou médio ou em

qualquer local freqüentado por menores de idade;
VI - em animal já submetido a outro experimento;
VII - em experiências cujos resultados já são conhecidos ou para

fins de demonstração didática já filmada ou ilustrada;
VIII - para fins comerciais ou de propaganda armamentista;
IX - em experiências cuja finalidade científica não esteja voltada

para a obtenção de resultados que visem à melhoria da saúde dos
seres humanos e dos animais.

Art. 16 - O animal só poderá ser submetido a intervenções
recomendadas nos protocolos das experiências que integrem
pesquisa ou programa de aprendizado cirúrgico quando, durante ou
após a vivissecção, receber cuidados especiais.

§ 1º - Quando houver indicação, o animal submetido a experiência
ou demonstração poderá ser sacrificado sob estrita obediência às
prescrições científicas.
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§ 2º - Caso não seja sacrificado, o animal utilizado em experiência
ou demonstração somente poderá sair do biotério trinta dias após a
intervenção, desde que destinado a pessoa ou entidade que por ele
queira responsabilizar-se.

Art. 17 - É vedada a realização de experimentos não autorizados
pelo órgão competente, bem como aqueles cujos resultados possam
ser obtidos por métodos alternativos.

CAPÍTULO VII
Dos Sistemas Intensivos de Economia Agropecuária e do Abate de

Animais
Art. 18 - A criação de animais em sistema intensivo de economia

agropecuária obedecerá a normas, métodos e padrões técnicos
estabelecidos pelo poder público, na forma estabelecida na
regulamentação desta lei, proibida a engorda de aves, suínos,
caprinos, bovinos e outros animais por processos mecânicos,
químicos ou outros métodos considerados cruéis.

Art. 19 - O sacrifício de animais para consumo humano obedecerá
ao disposto no Decreto Federal nº 30.691, de 29 de março de 1952, e
nas normas complementares estabelecidas na regulamentação desta
lei.

CAPÍTULO VIII
Das Licenças e dos Registros

Art. 20 - Para o exercício de atividade com animais da fauna
silvestre e exótica no Estado é obrigatória a licença.

§ 1º - A licença acoberta a guarda, o porte, o transporte e a
utilização de aparelho, petrecho e equipamento.

§ 2º - A licença é pessoal e intransferível, e sua concessão fica
sujeita ao recolhimento de emolumento administrativo.

§ 3º - A licença será expedida por prazo determinado, podendo ser
suspensa ou cancelada pelo órgão competente nos casos de infração
à legislação pertinente ou por motivo de interesse ecológico.

Art. 21 - Obrigam-se ao registro:
I - a pessoa jurídica especializada na fabricação de aparelho,

petrecho ou equipamento de caça;
II - a pessoa física ou jurídica que crie ou comercialize animais da

fauna silvestre ou exótica;
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III - a pessoa física ou jurídica que industrialize produtos da fauna
silvestre ou exótica;

IV - as instituições privadas que realizem experimentos com animais.
Parágrafo único - O registro será concedido por prazo determinado,

mediante o recolhimento de emolumento administrativo e atendimento
das normas específicas estabelecidas pelo órgão competente.

CAPÍTULO IX
Da Fiscalização

Art. 22 - A fiscalização de animais, em caráter preventivo ou
repressivo, incidirá sobre:

I - atividade que acarrete risco de dano ou dano à fauna;
II - captura, coleta, utilização, perseguição, destruição, transporte,

comercialização, caça, apanha e criadouros de animais, inclusive de
seus ovos, larvas, ninhos e abrigos;

III - beneficiamento, conservação, transformação, trânsito e
comercialização de peles e outros subprodutos de animais;

IV - aparelho, petrecho ou equipamento destinados à caça, captura,
cria, realização de experiência, transporte e guarda de animais.

Art. 23 - A fiscalização de animais será exercida:
I - pelos órgãos e entidades do Estado definidos na regulamentação

desta lei, em caso de animal destinado à vivissecção e à pecuária,
bem como em caso de animal pertencente à fauna silvestre e exótica;

II - pelo poder público municipal e pelo Estado, este em caráter
supletivo, nos demais casos.

CAPÍTULO X
Do Dano à Fauna

Art. 24 - Constitui risco de dano e dano à fauna toda ação ou
omissão que viole as disposições contidas nesta lei, especialmente:

I - a introdução de espécie exótica sem autorização da autoridade
competente;

II - a captura de espécime de espécie em extinção;
III - a captura de espécime em local ou época proibidos ou com o

emprego de aparelho, petrecho, método ou técnica não permitidos;
IV - a prática de ação que provoque a morte de espécime por

qualquer meio ou modo, contrariando norma existente;
V - a prática de maus-tratos a animais.
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CAPÍTULO XI
Das Penalidades

Art. 25 - As ações e omissões contrárias às disposições desta lei e
de sua regulamentação constituem infração administrativa, sujeitando
o infrator às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras sanções
civis, penais e administrativas cabíveis:

I - advertência;
II - multa, de R$50,00 (cinqüenta reais) a R$50.000.000,00

(cinqüenta milhões de reais;
III - apreensão de animais, produtos e subprodutos da fauna e de

instrumentos, petrechos, máquinas, equipamentos ou veículos de
qualquer natureza utilizados na prática da infração, lavrando-se o
respectivo termo;

IV - interdição ou embargo total ou parcial da atividade, quando
houver iminente risco para a fauna;

V - suspensão ou cancelamento de licença ou registro, de entrega
ou utilização de documentos de controle ou registro expedidos pelo
órgão competente;

VI - exigência de medidas compensatórias ou mitigadoras de
reposição ou reparação ambiental.

§ 1º - As penalidades previstas no "caput" deste artigo incidem sobre
os autores, sejam eles diretos, representantes legais ou contratuais,
ou sobre quem, de qualquer modo, concorra para a prática da infração
ou para dela obter vantagem.

§ 2° - Se a infração for praticada com a participaç ão direta ou
indireta de técnico responsável, será o fato passível de representação
para abertura de processo disciplinar pelo órgão competente, sem
prejuízo de outras penalidades.

§ 3° - As multas previstas nesta lei podem ser parc eladas em até
doze vezes, corrigindo-se o débito, desde que as parcelas não sejam
inferiores a 50 Ufemgs (cinqüenta Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais).

§ 4º - Verifica-se a reincidência quando o agente comete nova
infração da mesma natureza, após ter sido condenado por decisão
administrativa definitiva por infração anterior, no período de doze
meses.
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§ 5° - Ocorrendo a reincidência específica, a multa  é aplicada em
dobro.

§ 6° - Cabem ao órgão competente as ações administr ativas
pertinentes ao contencioso e à propositura das execuções fiscais,
relativamente aos créditos constituídos.

§ 7º - A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração
ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante
processo administrativo próprio, sob pena de responsabilidade
funcional, sem prejuízo de outras sanções civis e penais cabíveis.

Art. 26 - As infrações a esta lei são objeto de auto de infração, com a
indicação do fato, do seu enquadramento legal, da penalidade e do
prazo para oferecimento de defesa, assegurado o direito de ampla
defesa e o contraditório.

Art. 27 - Independentemente de depósito ou caução, o autuado tem
o prazo de trinta dias, contado a partir da autuação, para apresentar
recurso dirigido ao órgão competente.

Art. 28 - Esgotados os prazos recursais, os produtos e subprodutos
apreendidos pela fiscalização, salvo os perecíveis, serão alienados
em hasta pública, destruídos ou inutilizados, quando for o caso, ou
doados pela autoridade ambiental competente, mediante prévia
avaliação, a instituição científica, hospitalar, penal, militar, pública ou
outras com fins benemerentes, bem como a comunidades carentes,
lavrando-se o respectivo termo.

§ 1° - A autoridade ambiental competente encaminhar á cópia do
termo de doação a que se refere o "caput" deste artigo ao Ministério
Público, para conhecimento.

§ 2° - Fica autorizada a retenção de veículo utiliz ado no
cometimento de infração até que o infrator regularize a situação no
órgão competente, com o pagamento da multa, o oferecimento de
defesa ou a impugnação.

§ 3° - Os custos da retenção a que se refere o § 2º  correrão à conta
do infrator.

Art. 29 - Os recursos provenientes da aplicação das multas e dos
emolumentos previstos nesta lei serão destinados ao custeio das
atividades de fiscalização, monitoramento e controle.

CAPÍTULO XII
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Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 30 - No prazo de noventa dias contados da publicação desta lei,

o Estado, por intermédio dos órgãos e entidades competentes,
promoverá a revisão dos convênios firmados com os órgãos ou
entidades da União, para adequá-los aos termos desta lei.

Art. 31 - O Poder Executivo providenciará a distribuição gratuita
desta lei às escolas de ensino fundamental, médio e superior, públicas
e privadas, sindicatos e associações de proprietários e trabalhadores
rurais do Estado, bibliotecas públicas e prefeituras municipais.

Parágrafo único - A distribuição de que trata o "caput" deste artigo
será acompanhada de ampla divulgação e explicação do conteúdo da
lei e dos princípios de conservação da natureza.

Art. 32 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta
dias contados da data de sua publicação.

Art. 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/3/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Dalmo

Ribeiro Silva
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 10/2007 - Projetos de
Lei nºs 387 a 407/2007 - Requerimentos nºs 90 a 135/2007 -
Requerimentos dos Deputados Domingos Sávio e outros (2), Doutor
Rinaldo, Paulo Cesar e outros, Adalclever Lopes e outros, Carlos
Pimenta, Padre João, Dinis Pinheiro, Dalmo Ribeiro Silva e outros,
Gustavo Valadares e Sargento Rodrigues - Comunicações:
Comunicação do Deputado Sávio Souza Cruz - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Wander Borges, Elmiro Nascimento, Luiz
Tadeu Leite, Deiró Marra e Doutor Viana - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação
da Presidência - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Gustavo Valadares, Carlos Pimenta, Sargento Rodrigues,
Adalclever Lopes e outros e Padre João, Dinis Pinheiro, Dalmo Ribeiro
Silva e outros; deferimento - Requerimento do Deputado Ademir
Lucas; deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -
Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
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Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia - Mauri Torres - Neider
Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Elmiro Nascimento, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2007
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 53/2004)

Acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº 64, de 25 de março
de 2002.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescido à Lei Complementar nº 64, de 25 de março

de 2002, o seguinte dispositivo:
“Art. 67A - O benefício devido a pessoa civilmente incapaz será

pago, em ordem de preferência, ao:
I - tutor ou curador;
II - cônjuge;
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III - pai ou mãe;
IV - herdeiro necessário, pelo prazo de até seis meses, mediante

termo de compromisso.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto é permitir que os benefícios

previdenciários do IPSEMG possam ser pagos ao herdeiro do
beneficiário no caso de incapacidade civil. Não raras vezes o titular de
uma aposentadoria ou pensão torna-se incapaz para os atos da vida
civil e passa a necessitar de um curador. Como a nomeação de
curador depende de um processo judicial, o que leva tempo, o INSS
adotou a sistemática de permitir que o benefício seja pago a algum
herdeiro necessário (em geral, um filho) mediante termo de
compromisso, pelo prazo de seis meses, período suficiente para que a
família obtenha uma decisão judicial sobre a curatela.

A regra do INSS é a seguinte:
“Art. 110 - O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente

incapaz será feito ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, adimitindo-
se, na sua falta e por período não superior a 6 (seis) meses, o
pagamento a herdeiro necessário, mediante termo de compromisso
firmado no ato do recebimento”. (Lei nº 8.213, de 1991).

Neste projeto, alteramos a redação para tornar claro que o tutor ou
curador nomeado pelo Juiz tem preferência sobre qualquer outra
classe. O resultado é que, no caso de incapacidade, o benefício será
pago ao tutor ou curador, na falta deste, ao cônjuge, e assim
sucessivamente, segundo a ordem estabelecida. Caso o benefício
seja pago a herdeiro necessário, este terá o prazo de seis meses para
obter judicialmente a tutela ou curatela, sob risco de cessar o
pagamento do benefício.

Tive a oportunidade de conhecer, em meu gabinete, o caso de uma
família em que a mãe, com 90 anos de idade e precário estado de
saúde, não recebe a pensão que lhe é devida por causa da
incapacidade.

Certo da sensibilidade dos colegas Deputados em relação aos
problemas aqui expostos, submeto este projeto ao douto juízo desta
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Casa Legislativa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 387/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 669/2003)

Altera dispositivo da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que
consolida a legislação tributária do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso II do § 20 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12 - ...........................................
§ 20 - .................................................
II - de calçados em geral , inclusive os destinados ao uso de

profissionais de segurança, bem como bolsas, cintos e carteiras.”.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: Este projeto de lei pretende estabelecer isonomia

tributária no tratamento diferenciado dado aos produtos das indústrias
de calçados, estendendo o mesmo benefício de redução da carga
tributária do ICMS nas operações internas aos calçados de um modo
geral, inclusive aqueles utilizados por seguranças, bem como a
bolsas, cintos e carteiras, que normalmente são fabricados por
indústrias que atuam no ramo do setor calçadista. Importa salientar
que o projeto visa apenas a cumprir o disposto no art. 5º da
Constituição Federal, conferindo igualdade de tratamento a esses
produtos, sendo certo que por ocasião de vigência da Lei nº 14.094,
de 7/12/2001, já foram cumpridos os requisitos previstos no art. 14,
inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº
101, de 2000 - quanto ao estudo de impacto financeiro-orçamentário
da perda de receita tributária correspondente à redução da alíquota
interna do ICMS de 18% para 12%. Importa salientar que o art. 155,
inciso VI, da Constituição Federal permite, independentemente do
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ -, que se reduza
a alíquota interna do ICMS até o limite da alíquota interestadual, que
na Região Sudeste é de 12%, conforme a Resolução nº 22, de 1989,



1114

do Senado Federal. A extensão do benefício possibilitará que os
produtos da indústria calçadista mineira, de um modo geral, tenham
maior competitividade, bem como incrementará os negócios, o que,
em médio e longo prazos, contribuirá para agregar mais receita
tributária para o 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 388/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.562/2006)

Dá a denominação de Raul Belém à rodovia que liga os Municípios
de Estrela do Sul e Grupiara.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Raul Belém a rodovia que liga os

Municípios de Estrela do Sul e Grupiara.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Zé Maia
Justificação: De acordo com a Lei nº 13.408, de 1999, a

denominação de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado
deve recair em nome de pessoas falecidas que se tenham destacado
por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

Propomos dar à rodovia que interliga os Municípios de Estrela do
Sul e Grupiara o nome de Raul Belém, como tributo e reconhecimento
ao destacado trabalho que essa personalidade desenvolveu em prol
do comunidade.

Nascido em 1938, no Município de Araguari, formou-se em Direito
pela Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte. Eleito pela
primeira vez Deputado Estadual pelo extinto MDB, em 1967, teve o
mandato cassado por força do Ato Institutcional nº 5. Contudo, já em
1987 retorna à atividade política, exercendo o cargo de Deputado
Federal por três mandatos, durante os quais se destacou como líder
partidário e membro de diversas comissões parlamentares.

Também atuou no Poder Executivo, quando exerceu o cargo de
Secretário de Estado de Fazenda.

Por sua atuação, recebeu diversas honrarias, das quais
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destacamos: Medalhas da Inconfidência, da Ordem do Mérito
Legislativo, da Justiça do Trabalho, do Bicentenário da Morte do
Alferes Tiradentes, da Ordem do Mérito de Dom Bosco, Grande-
Oficial, concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região,
no Distrito Federal, da Ordem do Mérito Juiz Classista, concedida pela
Associação Nacional dos Juizes Classistas, e Comenda do Mérito
Público, alusiva ao Centenário de Belo Horizonte.

O seu falecimento, ocorrido em 2001, deixa uma lacuna; ficaram,
entretanto, boas lembranças e admiração por seu exemplar modo de
vida.

Em vista disso, contamos com o apoio dos nobres pares para a
homenagem pública que ora pretendemos prestar-lhe.

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

PROJETO DE LEI Nº 389/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 829/2003)

Torna obrigatório o oferecimento de cardápios em braile nos
restaurantes e bares do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os bares e restaurantes estabelecidos no Estado ficam

obrigados a oferecer cardápios em braile para o atendimento dos
portadores de deficiência visual.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: Este projeto visa obrigar bares e restaurantes a manter

cardápios em braile para atendimento a deficientes visuais. Trata-se
de medida necessária, uma vez que freqüentar bares e restaurantes
não constitui apenas uma opção de lazer, mas uma necessidade da
vida moderna, em que o hábito de tomar refeições ou fazer lanches
fora de casa se torna cada vez mais comum.

A oferta de cardápio em braile possibilitaria aos deficientes visuais a
autonomia necessária no dia-a-dia, pois poderiam freqüentar tais
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ambientes sem necessidade de acompanhante.
Para eliminar a discriminação que incide sobre a população

economicamente ativa com deficiência visual, solicitamos aos nobres
pares a aprovação do projeto.

- 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 390/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.240/2003)

Declara de utilidade pública a Associação Nazareno de Proteção à
Criança e ao Adolescente, com sede no Município de Nepomuceno.

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

de Proteção à Criança e ao Adolescente, com sede no Município de
Nepomuceno.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação Nazareno de Proteção à Criança e ao

Adolescente, com sede no Município de Nepomuceno, encontra-se
em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, cumprindo
suas finalidades estatutárias e sociais, no que concerne às atividades
assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

Por atender a entidade os requisitos legais para a concessão do
título declaratório de utilidade pública, conto com o apoio dos nobres
pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 391/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.018/2006)

Autoriza o Poder Executivo a conceder crédito presumido do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - na operação que
especifica.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições que dispuser o regulamento, a conceder crédito presumido
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - de até 50% (cinqüenta por
cento) do valor investido pelas operadoras de telefonia celular na
instalação de equipamentos para transmissão de telefonia celular
móvel, nos Municípios, localidades e comunidades rurais onde não
houver disponibilidade do serviço de telefonia celular móvel no
Estado.

Parágrafo único - O prazo para concessão do benefício a que se
refere o “caput” deste artigo será de no máximo doze meses contados
da data da publicação desta lei.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: O serviço de telefonia celular móvel tem um custo de

implantação inferior ao de telefonia fixa e representa em muitas
localidades a única opção de comunicação disponível. O projeto que
apresentamos visa a estender a prestação de serviço de telefonia
celular móvel aos Municípios, às localidades e às comunidades rurais
onde o serviço ainda não está disponível. Como forma de atração das
operadoras que atuam em nosso Estado, estamos sugerindo uma
compensação de até 50% do valor a ser investido com a instalação
dos equipamentos necessários a serem deduzidos do ICMS que a
operadora tem a recolher ao Estado, na forma de um crédito
presumido.

Acreditamos que a receita de ICMS das operações com telefonia
celular irá aumentar, em médio e longo prazos, com o crescimento da
venda de aparelhos e da prestação do serviço.

A aprovação deste projeto de lei criará a possibilidade de levarmos a
telefonia celular às comunidades mais longínquas e trará um grande
benefício aos moradores dessas localidades praticamente isoladas do
resto do Estado, no que se refere ao serviço de comunicação.

Pelas razões acima expostas esperamos a aprovação dos nobres
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pares desta Casa deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 392/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.363/2006)

Dispõe sobre a quitação de crédito tributário com precatórios e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Poder Executivo poderá permitir a quitação de créditos

tributários do Estado com precatórios judiciários estaduais.
Art. 2º - A quitação a que se refere o artigo anterior se aplica aos

créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa, ajuizada ou não
sua cobrança, vencidos há mais de doze meses.

Art. 3º - O valor dos precatórios para fins da quitação de que trata
esta lei será aquele homologado judicialmente e formalmente
requisitado pelo Tribunal competente.

Art. 4º - O titular de precatórios judiciários estaduais poderá transferir
seu direito a outras pessoas físicas ou jurídicas, mediante documento
legal de transferência, para fins da quitação de crédito tributário de
que trata esta lei.

§ 1º - Para fins do disposto no “caput” deste artigo, a substituição
processual por terceiro detentor da cessão de direito do precatório far-
se-á nos termos do art. 42 do Código de Processo Civil.

§ 2º - O documento de transferência do direito será definido pela
Advocacia-Geral do Estado.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: Sabe-se que é enorme o volume de precatórios

judiciários no Estado que não têm sido liquidados. Por outro lado, o
Estado encontra dificuldades no recebimento dos créditos tributários
de contribuintes inadimplentes. Este projeto de lei visa resolver estes
dois graves problemas enfrentados pelo Estado: a quitação de débitos
constituídos por precatórios judiciários e o recebimento de créditos
tributários. Esta proposição apresenta como alternativa a permissão
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para quitação de créditos tributários com precatórios judiciários, de
modo a que o Executivo quite estas dívidas sem ter, contudo, que
recorrer ao caixa estadual. Solicito o apoio dos demais parlamentares
à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 393/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.519/2006)

Dispõe sobre a comprovação do registro na respectiva entidade de
fiscalização profissional, para investidura em cargos, empregos ou
funções na administração pública direta, indireta, autárquica ou
fundacional dos Poderes Executivo e Legislativo de Minas Gerais e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A investidura em cargos, empregos ou funções na

administração pública direta, indireta, autárquica ou fundacional dos
Poderes Executivo e Legislativo de Minas Gerais, bem como a
nomeação para cargos em comissão de livre provimento, para os
quais é exigida habilitação profissional de nível superior, serão
precedidas de comprovação de registro no Conselho Regional de
fiscalização profissional.

§ 1º - Os atuais ocupantes de cargos, empregos ou funções,
mencionados neste artigo, terão o prazo de noventa dias para efetuar
a comprovação nos termos do que dispõe esta lei.

§ 2º - Os profissionais a que se refere o “caput” deste artigo deverão
manter a regularidade de seus registros enquanto ocuparem os
cargos para os quais é exigida habilitação profissional de nível
superior.

§ 3º - Os órgãos de pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo de
Minas Gerais deverão enviar anualmente, no mês de junho, a relação
nominal dos ocupantes de cargos, empregos e funções, referidos
neste artigo, aos respectivos Conselhos Regionais de fiscalização
profissional.

Art. 2º - Ficam ressalvados dos dispositivos desta lei os servidores
que por força de lei estejam incompatibilizados ou impedidos de
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inscreverem-se nos respectivos Conselhos Regionais de fiscalização
profissional.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: A proposição apresentada tem por finalidade garantir o

aprimoramento dos servidores profissionais de nível superior por meio
do estabelecimento do registro e o pleno gozo de todos os direitos e
prerrogativas explicitados pelos Conselhos Fiscalizadores do exercício
das profissões regulamentadas em leis específicas, como requisitos
para investidura em cargos, empregos ou funções na administração
pública direta, indireta, autárquica ou fundacional dos Poderes
Executivo e Legislativo do Estado, bem como a nomeação para
cargos em comissão de livre provimento, para os quais é exigida
habilitação profissional de nível superior.

É inquestionável a relevância da proposta em tela, uma vez que a
proposição em comento busca assegurar a aplicação eficaz das
legislações que regulam o pleno exercício das atividades profissionais
e garantir o aperfeiçoamento e a qualificação do servidor, no exercício
de suas atividades profissionais desempenhadas na administração
pública.

Importante ressaltar que o projeto de lei não versa, direta ou
indiretamente, sobre a criação de cargos, funções ou empregos, nem
sobre a criação, estruturação e atribuições de órgãos da
administração pública, respeitando integralmente os limites de
iniciativa legislativa conferida privativamente ao Chefe do Poder
Executivo Estadual pelo art. 66 da Constituição mineira. As
referências à atuação dos Conselhos dizem respeito tão-somente às
competências e atribuições que tais entidades já detêm pela
legislação vigente, não lhes atribuindo novas prerrogativas nem lhes
alterando qualquer atributo ou característica jurídica.

Do ponto de vista da adequação orçamentária e financeira, a
matéria em questão não apresenta custo adicional aos cofres
públicos, não existindo, portanto, nada que obste a sua aprovação sob
esse aspecto.

A medida apresentada é indiscutivelmente oportuna, exercendo uma
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dupla função: a de proteção ao servidor e ao serviço público. A
obrigatoriedade de comprovação de pleno exercício profissional, para
preenchimento de cargos públicos, que sejam condicionados à
exigência de habilitação profissional estabelecida em lei, vem
resguardar os servidores no desempenho de suas funções, bem como
assegurar a regularidade e boa execução dos serviços prestados à
sociedade.

As ações das autarquias constituídas por meio de Conselhos de
Fiscalização Profissional têm por finalidade a defesa dos interesses da
sociedade e do próprio Estado,de tal modo que profissionais
especialmente habilitados atuem na condução dessas atividades nos
órgãos públicos, tudo em cumprimento com os exatos termos da lei.

A fiscalização profissional é finalidade essencial, a própria razão de
existir dos Conselhos Regionais de Fiscalização Profissional; é um
dos aspectos mais importantes do trabalho dos Conselhos e por isso
deve ser incentivada pelos órgãos públicos, uma vez que visam a
proteção da sociedade, através do aprimoramento contínuo das
profissões que representam e do impedimento do exercício por
profissionais leigos, não habilitados e sem ética.

A comprovação do pleno exercício profissional para investidura em
cargos, empregos ou funções na administração pública estadual
encontra-se amparada na competência do Estado para organização
legal do serviço público, seu pessoal e dos serviços a seu cargo.

Portanto, a proposição em análise vem atender aos princípios da
moderna administração pública, proporcionando prestação de serviços
com maior segurança e qualidade à população, resultando em eficácia
e economia.

Pela importância deste projeto, peço o apoio dos ilustres pares para
sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 394/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.699/2006)

Altera dispositivos da Lei nº 6.763, de 26 dezembro de 1975,
acrescidos pela Lei nº 14.938, de 29 de dezembro de 2003, e dispõe
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sobre leilão de veículos automotores apreendidos ou removidos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os itens 5.7 e 5.8 da Tabela D da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, alterados pela Lei nº 14.938, de 29 de dezembro
de 2003, ficam acrescidos dos seguintes subitens:

“Tabela D
  * -  A tabela (a que se refere o art. 115 da Lei 6.763, de 26 de
dezembro de 1975) - Lançamento e cobrança da Taxa de Segurança
Pública decorrente de atos de autoridades policiais foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 17.3.2007;

§ 1º - Os valores estabelecidos no item 5 desta tabela aplicam-se
aos pátios que foram terceirizados pelo Estado em caráter precário.

§ 2º - Para os pátios terceirizados por meio de processo licitatório o
Estado terá o prazo de cento e oitenta dias para adequar o contrato de
concessão do serviço público de acordo com a tabela acima ou
realizar nova licitação.

§ 3º - Caso seja realizada nova licitação, os valores a serem
estabelecidos no respectivo contrato de concessão não poderão ser
superiores ao estipulado nesta tabela.

Art 2º - O Estado promoverá o leilão de veículos automotores
retidos, apreendidos ou removidos e localizados nos pátios
terceirizados não retirados no prazo de noventa dias.

§ 1º - Do produto arrecadado com os leilões, após deduzidos os
gastos com notificações, publicações e editais, até 50% (cinqüenta por
cento) serão destinados ao pagamento das despesas com remoção e
guarda dos veículos e o restante para quitação dos débitos relativos a
taxas, impostos e multas de trânsito.

§ 2º - O pagamento relativo às despesas com remoção e guarda de
veículos deverá ser feito diretamente pelo leiloeiro à empresa
concessionária.

Art. 3º - No prazo de seis meses contados da publicação desta lei,
os proprietários de veículos com placas numéricas de seis dígitos
poderão requerer sua baixa ou seu recadastramento
independentemente do pagamento de taxas e impostos.

Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Antônio Júlio
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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 395/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.735/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Regional Pró-
Desenvolvimento da  Área  de  Ligação Diamantina - Corinto -
Arprodic -, com sede no Município de Diamantina.

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

Pró-Desenvolvimento da Área de Ligação Diamantina-Corinto -
Arprodic, com sede no Município de Diamantina.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: A Associação Regional Pró-Desenvolvimento da Área

de Ligação Diamantina - Corinto - Arprodic -, com sede no Município
de Diamantina, encontra-se em pleno e regular funcionamento há
mais de 12 anos, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais, no
que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.
É sociedade de direito privado, de natureza associativa, sem fins
lucrativos, com atuação em todo o Estado. Sua diretoria é constituída
por pessoas de reconhecida idoneidade.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 396/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.306/2003)

Declara de utilidade pública o Sindicato Rural de Tupaciguara, com
sede nesse município.

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

Tupaciguara, com sede nesse município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Sindicato Rural de Tupaciguara, entidade sem fins

lucrativos, foi constituído para fins de aprimoramento e progresso da
agricultura e da pecuária local. Visa à formação profissional rural e à
promoção social, por meio de treinamentos realizados em parceria
com o SENAR - Minas. Integra-se também aos trabalhos
desenvolvidos pela Federação da Agricultura de Minas Gerais -
FAEMG.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 397/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.862/2005)

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de
Indianópolis, com sede nesse Município.

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

Produtores Rurais de Indianópolis, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Sindicato dos Produtores Rurais de Indianópolis,

entidade sindical de grau, com sede e base territorial no Município de
Indianópolis e foro na cidade de Araguari, entidade sem fins lucrativos,
foi constituída para fins de coordenação, proteção e representação
legal de sua categoria econômica, com o intuito de colaboração com o
poder público e as demais associações ligadas ao desenvolvimento
das atividades como agropecuária, o extrativismo e a pesca. Busca
incessantemente o aprimoramento desse essencial setor produtivo,
integrando-se nos trabalhos desenvolvidos pela Faemg.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 398/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.217/2006)

Declara de utilidade pública a Sociedade Católica de Educação de
Uberlândia - Soceub -, com sede nesse Município.

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

Educação de Uberlândia - Soceub -, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Sociedade Católica de Educação de Uberlândia é

uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como principal objetivo
promover a cultura, a educação e a pesquisa científica, técnica e
artística.

Mantém a Faculdade Católica de Uberlândia, onde promove cursos
visando à produção de conhecimento útil para a sociedade e que, ao
mesmo tempo, leve à reflexão sobre a realidade. Colabora na
formação de jovens quanto à escolha de valores que dignifiquem o ser
humano.

Por esse trabalho de significativa importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas à concessão do título declaratório que
se lhe pretende outorgar.

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

PROJETO DE LEI Nº 399/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.256/2006)

Declara de utilidade pública a Academia Leonística Mineira e
Brasiliense de Letras - ALMBL -, com sede no Município de
Uberlândia.

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

Mineira e Brasiliense de Letras - ALMBL - , com sede no Município de
Uberlândia.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Academia Leonística Mineira e Brasiliense de Letras

possui como finalidades primordiais estimular, apoiar e difundir a
produção literária, em suas diversas modalidades, no Estado de Minas
Gerais e no Distrito Federal, em especial no âmbito do movimento
leonístico.

Para a consecução de seus objetivos, articula e interage com as
Prefeituras Municipais e com entidades públicas e privadas, visando
obter apoio financeiro para a implementação de seus projetos
institucionais e literários.

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres
colegas à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 400/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.393/2006)

Declara de utilidade pública a entidade denominada Missão Criança,
com sede no Município de Uberlândia.

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

Missão Criança, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: As atividades desenvolvidas pela entidade denominada

Missão Criança têm como fim a prestação de serviço à comunidade
carente de Uberlândia, com atenção especial à criança e ao
adolescente.

Dessa forma, ela desenvolve programas para o acolhimento
provisório de bebês, antes do encaminhamento para adoção; para o
apoio e atendimento a crianças carentes; além de manter creche
destinada a crianças de até 6 anos, para que suas mães possam
trabalhar.
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Na área educacional, promove cursos profissionalizantes e
programas de treinamento visando facilitar a obtenção do primeiro
emprego e desenvolve modalidades esportivas para a
complementação da carga horária dos que freqüentam o ensino
regular.

Esse trabalho, de grande relevância para a comunidade de
Uberlândia, qualifica a entidade ao título de utilidade pública, para o
que contamos com o apoio dos demais parlamentares.

- 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 401/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.525/2006)

Declara de utilidade pública o Terno Moçambique Estrela Guia -
Tecar -, com sede no Município de Uberlândia.

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

Estrela Guia - Tecar -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Tecar é uma entidade civil de direito privado, de

cunho cultural, educativo e filantrópico, originada da organização dos
cidadãos de Uberlândia para a participação nos desfiles promovidos
pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e dos Homens de Cor
de São Benedito, visando à preservação da cultura folclórica de Minas
Gerais.

Tem como finalidade promover a apresentação do terno,
representado por seus componentes fardados, em qualquer festa de
caráter oficial, religioso ou folclórico e em outros eventos, a convite,
além de propiciar a seus filiados o acesso à cultura, à história, à
música, a cursos de qualificação e a manifestações folclóricas.

Valendo-se dos seus recursos, provenientes de doações e
participação voluntária, luta para dar assistência à família, às crianças
carentes, às pessoas idosas e aos portadores de deficiência,
buscando não só amenizar suas dificuldades materiais como também
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integrar no mercado aqueles que possuem capacidade para o
trabalho.

Por se tratar de uma entidade que norteia suas atividades pela
solidariedade humana, espero contar com o apoio dos nobres pares
nesta Casa para que ela seja declarada de utilidade pública.

- 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 402/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.738/2006)

Declara de utilidade pública o Lar Espírita de Laura, com sede no
Município de Juiz de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar Espírita de Laura,

com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Lar Espírita de Laura é uma associação civil, privada,

religiosa, assistencial e sem fins lucrativos, fundada em 1º/5/99, no
Município de Juiz de Fora, com duração por tempo indeterminado e
sede provisória na Av. Santa Luzia, 40, Bairro Santa Luzia, Juiz de
Fora.

A instituição tem por finalidade abrigar crianças até seis anos em
situação de orfandade, abandonadas e desamparadas, visando à sua
integração ao lar e à vida em sociedade.

Por preencher os requisitos legais para ser declarada de utilidade
pública, esperamos a anuência dos nobres colegas ao título
declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 403/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.739/2006)

Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Pangea, com
sede no Município de Matias Barbosa.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Instituto Educacional

Pangea, com sede no Município de Matias Barbosa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Instituto Educacional Pangea é entidade civil, de

caráter social, beneficente e educativo, sem fins lucrativos, com
duração por tempo indeterminado.

Tem por finalidade a promoção gratuita da educação básica, da
educação de jovens e adultos e curso profissionalizante; a promoção
do voluntariado, da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos,
da democracia e de outros valores universais; a promoção de estudos
e pesquisas, o desenvolvimento de tecnologias alternativas, a
produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e
científicos.

A promoção gratuita e permanente da educação consistirá no ensino
gratuito a residentes na comunidade de Matias Barbosa e Juiz de
Fora, onde a associação atua.

No desenvolvimento de suas atividades, o Instituto Educacional
Pangea não faz distinção quanto a raça, cor, sexo, condição social,
credo político ou religioso, observando os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência.

A entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 404/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.752/2006)

Declara de utilidade pública o Pólo de Evolução das Medidas Sócio-
Educativas - Pemse -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Pólo de Evolução das

Medidas Sócio-Educativas - Pemse -, com sede no Município de Juiz
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de Fora.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Pólo de Evolução das Medidas Sócio-Educativas -

Pemse -, fundado em 13/10/2003, é uma organização religiosa, sem
fins lucrativos, que tem como base doutrinária o espiritismo e
desenvolve atividades de assistência social, cultural, beneficente,
filantrópica e de inclusão social, promovendo treinamentos e
capacitação profissional para adolescentes e pessoas que atuam
nessas áreas.

No cumprimento de suas finalidades, observa os princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
eficiência, não faz discriminação de raça, cor, sexo ou religião e
promove a igualdade, a diversidade, a participação e a solidariedade.

A entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
colegas à concessão do título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 405/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.773/2006)

Declara de utilidade pública, o Abrigo São Vicente de Paulo, de Mar
de Espanha, Obra Unida do Conselho Central de Santo Antônio, da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Mar
de Espanha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, o Abrigo São Vicente de

Paulo, de Mar de Espanha, Obra Unida do Conselho Central de Santo
Antônio, da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Mar de Espanha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Abrigo São Vicente de Paulo, de Mar de Espanha,
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Obra Unida do Conselho Central de Santo Antônio, da Sociedade de
São Vicente de Paulo fundada em 2/1/2003, é uma entidade civil de
direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins
lucrativos, com prazo indeterminado de duração, com sede na Rua
Riachuelo, 7, Centro.

O Abrigo São Vicente de Paulo, de Mar de Espanha, da Sociedade
de São Vicente de Paulo, é um órgão vinculado ao Conselho Central
Santo Antônio, de Juiz de Fora, da Sociedade de São Vicente de
Paulo, e tem por finalidade a prática da caridade cristã no campo da
assistência social e da promoção humana visando especialmente
abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes
assistência material e espiritual; criar, manter e, se possível, estender
tais serviços a famílias e pessoas necessitadas

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual esperamos a anuência dos nobres
colegas ao título declaratório proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 406/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.786/2006)

Declara de utilidade pública o Grupo do Amor Exigente de Rio
Pomba, com sede no Município de Rio Pomba.

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

Exigente de Rio Pomba - Gaerp -, com sede no Município de Rio
Pomba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: O Grupo do Amor Exigente de Rio Pomba, também

designado pela sigla Gaerp, fundado em 18/8/2004, é uma associação
beneficente, sem fins lucrativos, com duração por tempo
indeterminado, com sede no Município de Rio Pomba, na Rua Padre
Gladstone Galo, 580, Bairro Rosário.

O referido Grupo tem por finalidade valorizar a pessoa humana, na
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melhoria de sua auto-estima; acolher, promover e reintegrar na
sociedade toxicômonos e alcoólatras por meio da orientação, da
prevenção e do apoio às famílias e pessoas com desajuste social,
reatando o vínculo familiar, procurando torná-los úteis à sociedade e
intermediando, sempre que possível, internações em comunidades
terapêuticas; amparar toda e qualquer família, em sentido amplo, com
problemas de relacionamento e desajustes de qualquer natureza entre
seus membros; prestar serviço gratuito, permanente e sem qualquer
discriminação de clientela, nos projetos, programas, benefícios e
serviços de assistência social.

No desenvolvimento de suas atividades, o Gaerp não fará qualquer
discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

O Grupo do Amor Exigente de Rio Pomba apresenta os requisitos
legais para ser declarado de utilidade pública, razão pela qual
esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório
proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 407/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.787/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Calor Humano, com sede
no Município de Rio Pomba.

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

Humano, com sede no Município de Rio Pomba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de março de 2007.
Sebastião Helvécio
Justificação: A Associação Calor Humano, também designada pela

sigla ACH, fundada em 3/2/92, é uma associação beneficente, sem
fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado, com sede no
Município de Rio Pomba.

A referida Associação tem por finalidade oferecer aos idosos
oportunidade para desenvolverem suas potencialidades por meio de
atividades sadias e prazerosas, tais como atividades artísticas,
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culturais, religiosas e de trabalhos manuais; cultivar a mais ampla
cordialidade e integração entre os associados e a comunidade,
visando a transmitir às gerações mais jovens o legado de
conhecimento e cultura de que os idosos são portadores; promover
encontros semanais com idosos, a fim de proporcionar-lhes momentos
de lazer e descontração; valorizar a pessoa idosa, na melhoria de sua
auto-estima, nos seus direitos de cidadania, dignidade e respeito;
visitar, em suas residências, as pessoas participantes do grupo,
quando ausentes dos encontros; prestar serviço gratuito permanente e
sem qualquer discriminação de clientela, nos projetos, programas,
benefícios e serviços de assistência social.

No desenvolvimento de suas atividades, a Associação Calor
Humano não faz nenhuma discriminação de raça, cor, sexo ou
religião.

Pelas razões expostas, a entidade apresenta os requisitos legais
para ser declarada de utilidade pública, razão pela qual esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório proposto.

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

REQUERIMENTOS
Nº 90/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, solicitando seja

formulado apelo ao Diretor-Geral do DER - MG com vistas a que, em
todas as placas e sinalizações rodoviárias, seja substituído o nome
"Aeroporto Internacional de Confins" pelo nome oficial, "Aeroporto
Internacional Tancredo Neves".

Nº 91/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, solicitando seja
formulado apelo aos Presidentes da Agência Nacional de Aviação
Civil - Anac - e da Infraero com vistas a que todas as comunicações
oficiais desses órgãos utilizem, em vez de "Aeroporto Internacional de
Confins", o nome oficial, "Aeroporto Internacional Tancredo Neves". (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 92/2007, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Espinosa
pelo transcurso de seu 83º aniversário de emancipação político-
administrativa.
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Nº 93/2007, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Francisco
Dumont pelo transcurso de seu 44º aniversário de emancipação
político-administrativa.

Nº 94/2007, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Grão-
Mogol pelo transcurso de seu 49º aniversário de emancipação político-
administrativa.

Nº 95/2007, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Ibiaí pelo
transcurso de seu 44º aniversário de emancipação político-
administrativa.

Nº 96/2007, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Rubelita
pelo transcurso de seu 44º aniversário de emancipação político-
administrativa.

Nº 97/2007, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de
Varzelândia pelo transcurso de seus 44 anos de emancipação político-
administrativa.

Nº 98/2007, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade do Município de Botumirim
pelo transcurso do seu 44º aniversário de emancipação político-
administrativa. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 99/2007, do Deputado Carlin Moura, solicitando seja formulado
apelo à Secretaria de Educação com vistas à segurança da Escola
Estadual Pero Vaz de Caminha, em Belo Horizonte. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 100/2007, do Deputado Carlin Moura, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Defesa Social e ao Comandante-Geral da
PMMG com vistas ao fornecimento de equipamentos para o 4º
Pelotão da 46ª Cia. da PMMG, em Peçanha. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 101/2007, do Deputado Carlin Moura, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG
com vistas a que os ônibus da linha 1112 A, Bairro Industrial, voltem a
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fazer o itinerário antigo. (- À Comissão de Transporte.)
Nº 102/2007, do Deputado Chico Uejo, solicitando seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Guimarânia pelo
aniversário de emancipação político-administrativa do Município.

Nº 103/2007, do Deputado Chico Uejo, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Lagamar pelo
aniversário de emancipação político-administrativa do Município.

Nº 104/2007, do Deputado Chico Uejo, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Lagoa Formosa pelo
aniversário de emancipação político-administrativa do Município.

Nº 105/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com Município de Marmelópolis
pelo transcurso do 44º aniversário de emancipação político-
administrativa do Município.

Nº 106/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Piranguçu
pelo transcurso do 44º aniversário do Município, no dia 1º de março. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 107/2007, do Deputado Delvito Alves, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas à
liberação de recursos para reforma e ampliação do aeroporto de Unaí.
(- À Comissão de Transporte.)

Nº 108/2007, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Cruzília, na
pessoa de seu Presidente, Sr. Joaquim José Paranaíba, pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 109/2007, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado voto de congratulações a Sra. Lúcia de Souza Ribeiro
Prado, Presidente da Associação Farmacêutica de Varginha, pela
passagem do Dia do Faramacêutico

Nº 110/2007, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Luiz Eduardo Sales
Paiva, Presidente da Associação Farmacêutica de Itajubá, pela
passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 111/2007, do Deputado Dimas Fabiano solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Sr. Alexandre Gonçalves Sampe,
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Presidente da Associação Farmacêutica de Poços de Caldas, pela
passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 112/2007, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Jairo Francisco da Silva
Júnior, Presidente da Associação Farmacêutica de Pouso Alegre, pela
passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 113/2007, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Juvenal Clemente de
Abreu, Presidente da Associação Farmacêutica de Três Corações,
pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 114/2007, do Deputado Dimas Fabiano, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Dimas Guimarães
Nascimento, Presidente da Associação Farmacêutica de São João
del-Rei, pela passagem do Dia do Farmacêutico. (- Distribuídos à
Comissão de Saúde.)

Nº 115/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja formulado
voto de congratulações com a Dra. Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha por sua indicação para o cargo de Ministra do Superior
Tribunal Militar - STM. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 116/2007, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso ao Rotary Clube pelo transcurso do Dia do
Rotariano. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 117/2007, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulada
manifestação de aplauso ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -
pelo transcurso dos seus 15 anos de fundação. ( - À Comissão de
Política Agropecuária.)

Nº 118/2007, do Deputado Eros Biondini, solicitando seja formulada
manifestação de regozijo ao Vaticano pela visita de Sua Santidade, o
Papa Bento XVI, ao Brasil. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 119/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a Faculdade de Odontologia
da UFMG pelo transcurso do centenário de sua fundação.

Nº 120/2007, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Presidente da Associação
Farmacêutica de Governador Valadares pela passagem do Dia do
Farmacêutico.
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Nº 121/2007, do Deputado Jayro Lessa, solicitando seja formulado
voto de congratulações com o Presidente da Associação
Farmacêutica de Ouro Preto e Mariana pelo transcurso do Dia do
Farmacêutico. - (Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 122/2007, do Deputado Padre João, solicitando seja formulado
apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que sejam
averiguados os fatos que menciona, ocorridos nos Municípios de
Guaraciama e de Janaúba, e tomadas as providências cabíveis. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 123/2007, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com Municípío de Santa Fé de Minas pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação política.

Nº 124/2007, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com Municípío de Igaratinga pelo transcurso
do aniversário de sua emancipação política.

Nº 125/2007, do Deputado Paulo Cesar, solicitando seja formulado
voto de congratulações com Municípío de Conceição do Pará pelo
transcurso do aniversário de sua emancipação política. (- Distribuídos
à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 126/2007, do Deputado Paulo Cesar (ex-Requerimento nº
7.118/2006), solicitando seja formulado apelo ao Secretário de Estado
do Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru - pedindo a
inclusão das comunidades indígenas de Minas Gerais no Programa de
Melhorias Habitacionais para tribos indígenas, implementado pela
Funasa, com a participação da Funai, do Senad, da Copasa-MG, da
Cemig, da Cohab e da própria Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru - (- À Comissão
de Direitos Humanos.)

Nº 127/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Cadete PM Matheus de
Oliveira Lopes e os Soldados PM 2ª Classe Anderson Ribeiro C. de
Oliveira, Marcos Antônio Machado de Oliveira e Maxwell César dos
Reis por sua atuação rápida e eficiente no enfrentamento de episódio
ocorrido no Estádio do Mineirão, durante partida de futebol realizada
no dia 10/2/2007. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 128/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz, solicitando seja
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formulado voto de congratulações com o Sr. Francisco Antônio
Furtado Ribeiro, Juiz Titular do Juizado Especial, Civil e Criminal da
Comarca de Nova Lima, pelos relevantes serviços prestados a essa
comunidade. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 129/2007, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, solicitando seja encaminhado ao Presidente da Codemig, ao
Diretor-Geral do DER-MG e ao Diretor-Presidente da Copasa-MG
pedido escrito de informação sobre a infra-estrutura existente na
Região do Médio São Francisco. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 130/2007, da Comissão de Cultura, solicitando seja formulado
apelo à Secretaria de Cultura solicitando diligência junto ao governo
do Estado de São Paulo para verificar a possibilidade de aquisição do
arquivo da exposição temporária "Grande Sertão: Veredas".

Nº 131/2007, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado
apelo à Secretaria de Educação com vistas a que sejam destinadas,
às escolas do Estado, cópias em DVD do documentário "Uma
Verdade Inconveniente ", de autoria de Al Gore.

Nº 132/2007, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado voto de congratulações com o Secretário de Defesa Social
pelo desempenho eficaz dos policiais estaduais no combate ao crime
organizado em Minas Gerais.

Nº 133/2007, da Comissão de Segurança Pública, solicitando seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que se institua
no órgão serviço de assessoramento parlamentar destinado à
interlocução desta Casa com a Polícia Civil.

Nº 134/2007, da Comissão de Transporte, solicitando seja formulado
apelo ao DNIT com vistas a que seja dada prioridade ao asfaltamento
da BR-135, na altura do Km 539, no Município de Augusto de Lima.

Nº 135/2007, da Comissão de Transporte, solicitando seja
encaminhado ao DETEL e à Secretária de Desenvolvimento Regional
pedido de providências para que seja disponibilizado aos Municípios
de Caetanópolis e Paraopeba o acesso à internet banda larga ou
similar.

Do Deputado Domingos Sávio e outros, em que solicitam a
constituição da Frente Parlamentar de Apoio à Cultura Mineira. (- À
Mesa da Assembléia.)
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Do Deputado Domingos Sávio e outros, solicitando a constituição da
Frente Parlamentar em Defesa da Rede Público-Educativa de Rádio e
Televisão.

Do Deputado Doutor Rinaldo, solicitando seja instituído, nesta Casa,
um espaço destinado a homenagear as mulheres mineiras que se
detacam no cenário político-cultural estadual e nacional.

Do Deputado Paulo Cesar e outros, solicitando o reinício dos
trabalhos da Frente Parlamentar Mineira em prol do Agronegócio da
Cachaça. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Adalclever Lopes e outros, Carlos Pimenta, Padre João, Dinis
Pinheiro, Dalmo Ribeiro Silva e outros, Gustavo Valadares e Sargento
Rodrigues.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Sávio

Souza Cruz.
Oradores Inscritos

  O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wander Borges.
O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, parceiros de uma caminhada que, para este Deputado,
tem início agora. Cumprimentos a todos e, de forma especial, aos
novos companheiros de partido que comigo compõem a Bancada do
PSB, o PSB de Miguel Arraes, João Mangabeira, Jamil Haddad,
Roberto Amaral, Ariano Suassuna, o grande escritor, Márcio França,
Luiza Erundina, Renato Casagrande, Eduardo Campos, Governador
de Pernambuco, atualmente nosso Presidente Nacional, e tantos
outros. Respeitosamente, cumprimento os funcionários da Casa pela
acolhida carinhosa que me dispensaram, bem como a imprensa e os
telespectadores da TV Assembléia.

Venho das entranhas do coração de ouro das Minas Gerais, Sabará,
terra do grande jurista Sepúlveda Pertence, do Dr. Hélio Costa, do
Presidente da Província de Minas, Melo Viana, do escritor Anibal
Machado, do Marquês de Sapucaí e tantos outros. Venho das terras
do Sabarabuçu, que encorajou os paulistas a se embrenharem pelas
matas fechadas, em busca de riquezas, em busca das pedras verdes
de Fernão Dias Paes Leme, terras que derivaram - pasmem, meus
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senhores! - de mais de 300 Municípios da pátria mineira, dos quais
destacamos com orgulho esta Capital, nossa filha mais ilustre.

Venho da antiga Vila Real da Nossa Senhora da Conceição do
Sabará e rogo aqui a sua proteção para os nossos trabalhos.

Iniciei a minha vida pública como o Vereador mais votado da cidade.
Fui Prefeito por dois mandatos, Subsecretário do Trabalho e da
Assistência Social do governo Aécio Neves e atualmente Inspetor
licenciado do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a que
tenho a honra de pertencer.

Apresso-me em dizer que, além do orgulho de pertencer à
Assembléia Legislativa, sinto-me tomado pelo anseio de conhecer um
pouco mais dos caminhos de Minas. Deputado Getúlio Neiva, acredito
que cada um de nós, legisladores aqui presentes, traz consigo parte
dos anseios e das riquezas deste grande Estado.

Esta Casa encerra por si só o mais fiel retrato de Minas, a nítida
radiografia das Gerais, pois aqui estão homens e mulheres que
trazem dentro de si aspectos que traduzem cada uma das regiões do
Estado. Diante disso, digo que não podemos fragmentar a unidade
desta Casa, sob pena de nos distanciarmos dos nossos propósitos
fundamentais e dos nossos reais compromissos com a família mineira.

Então, Deputadas e Deputados, devemos estar vigilantes para que
interesses contrários ao bem-estar coletivo e aos legítimos anseios do
povo mineiro não tomem assento nesta Casa; para que interesses
pessoais ou particulares não se sobreponham ao verdadeiro motivo
de aqui estarmos, que é de dar voz e vez à nossa comunidade.

Nossas ações e nossos pensamentos devem estar focados em
Minas, sobretudo no povo mineiro. Este é o nosso lar, nosso povo,
nossa gente, nossa família. Devemos estender as mãos uns aos
outros, formando uma forte corrente em defesa do Estado e
reafirmando para o mundo que as nossas riquezas, de naturezas
material, imaterial, cultural, política, ambiental e outras, são aspectos
relevantes para a vida do País e devem ser reconhecidas, divulgadas,
preservadas e sobretudo valorizadas.

Estamos vivendo, neste momento, terrível pesadelo no que se refere
à preservação da terra, nossa casa. Muitas vezes pensamos que esse
sonho ruim está muito distante, lá no Pólo Norte, com o degelo das
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calotas polares, ou ainda na Amazônia, com as sombrias previsões de
seca nesse paraíso, ou até mesmo no Sul, onde se pode perceber
que, em vista do buraco na camada de ozônio, a intensidade dos raios
solares triplicou, e não há bloqueador solar que possa nos proteger.
Tudo pode parecer muito distante, senhoras e senhores, porém, está
muito próximo, muito mais próximo do que imaginamos.

Vejam os rios de Minas que agonizam, como o Rio das Velhas, que
recebe as descargas do esgotamento sanitário de milhões e milhões
de pessoas, e outros igualmente importantes desta Nação. Vejam as
montanhas, que pedem socorro e atenção, e as matas, que clamam
por serem descobertas e sobretudo preservadas.

Temos de transformar a conversa sobre meio ambiente em papo de
esquina, da mesma maneira que falamos daquele esquema tático do
nosso time de coração, o qual, aliás, ontem à noite não deu certo,
contra a Portuguesa. Tem de virar tema do nosso dia-a-dia, Deputado
Tadeu.

“Minas não é palavra montanhosa; é palavra abissal”, como bem
assim traduziu o nosso poeta Carlos Drummond de Andrade.

A diversidade cultural e artística que Minas oferece é notável,
maravilhosa, ímpar, a começar pela arte barroca, encerrada nas
igrejas das antigas vilas, núcleos pioneiros na formação do povo das
Minas Gerais, a cozinha mineira, com seus pratos, doces, licores e
geléias, principalmente de jabuticaba, fruta típica da minha cidade
natal, as bandas de música, as marujadas, os congados, a tradicional
Semana Santa nas cidades históricas, que, na madrugada, atrai
turistas de todo o mundo, as fontes de água.

E Belo Horizonte, de múltiplas soluções, de múltiplas alternativas e
funções múltiplas! Desde a realização de importantes encontros e
congressos até a realização de um dos mais importantes eventos
artísticos do País, o Festival Internacional de Teatro - FIT -, Belo
Horizonte é o cenário perfeito, a sala e o palco ideais.

Cito ainda aqueles bens chamados de imateriais, que também
compõem a alma mineira, a exemplo do queijo, do toque dos sinos e
da renda turca, que tive a oportunidade de fazer tornar-se patrimônio
imaterial da histórica Sabará, quando Prefeito. Tudo isso é Minas, pois
aqui não caberia dizer tudo o que representa e o que é esse Estado.
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Hão também que se destacar as discussões que devem estar no
dia-a-dia da nossa caminhada, a exemplo da reforma política,
necessária, premente ao País.

Relativamente ao pacto federativo, não podemos admitir, Deputado
Inácio - que também foi Prefeito -, a miserabilidade crescente dos
nossos Municípios, onde aumentam os serviços sem a contrapartida
dos recursos para prover tais demandas. A concentração de recursos
na esfera federal é algo abominável.

Devemos ressaltar ainda a questão do Plano Diretor Metropolitano,
que também deve ser discutido por esta Casa. Só a Região
Metropolitana de Belo Horizonte envolve em torno de mais de 4
milhões de pessoas.

Faço um pequeno registro, para sentirmos o efeito dessas questões
que estamos expondo. A Capital belo-horizontina, neste ano,
Deputado João Leite, tem um orçamento em torno de
R$4.000.000.000,00, e “per capita” em torno de R$1.500,00
anualmente, e a nossa vizinha Ibirité, em torno de R$600,00. Por que
não falar da nossa pobre Ribeirão das Neves, Deputada Gláucia, com
os seus mais de 300 mil habitantes e com um orçamento apenas de
R$100.000.000,00? São feridas nas quais temos de colocar o dedo.

O Plano Diretor Metropolitano é ferramenta de planejamento que
deve ser implementada, mas deve ser compartilhada e discutida entre
os Municípios e o governo do Estado.

Por fim, vale lembrar, uma citação do saudoso Papa João Paulo II a
respeito dos homens que governam: “É justo reconhecer também em
parte dos homens de governo, políticos, economistas, sindicalistas,
personalidades da ciência e da arte, muitos dos quais se inspiram na
fé religiosa, o empenho em remediar generosamente, não com poucos
sacrifícios pessoais, os males do nosso mundo e em lançar mão de
todos os meios para que um número cada vez maior de homens e
mulheres usufrua o benefício da paz e da qualidade de vida digna
desse nome”.

Acredito em Minas Gerais, na sua riqueza e na capacidade de
trabalho do mineiro.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Meu querido Wander
Borges, conhecemo-nos há muito tempo e já trabalhamos juntos
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muitas vezes.
Fico muito feliz em cumprimentá-lo no momento em que V. Exa.

estréia aqui, na Assembléia Legislativa, e por conhecer-lhe a história,
a forma de trabalhar, a competência como Prefeito por duas vezes e,
sobretudo, a presença nas campanhas para a decisão das eleições ao
governo do Estado. Quantas e quantas campanhas fizemos juntos ao
longo destes anos!

Quero cumprimentá-lo. Esta Casa ganha um excelente colaborador
na luta pelos valores de Minas e na defesa do Município. Quando fui
eleito Prefeito pela primeira vez, nós dois tínhamos 27% da receita
tributária nacional, e hoje os pobres Prefeitos detêm apenas 14,1%. O
gigantismo do governo federal e o crescimento assustador das
contribuições sem a participação dos Municípios demonstram que
caminhamos aceleradamente para o Estado unitário, o que é muito
perigoso para uma Federação. Teríamos de reestudar essa questão.

O Presidente da Casa, em sua primeira exposição, falou da
necessidade de todos participarmos permanentemente da discussão
do pacto federativo. Assim também nos orienta o nosso Governador.
É necessário que cada Deputado Estadual, sabendo dos limites do
seu Estado, mas compreendendo e entendendo a grandeza e a
posição de Minas no cenário nacional, faça ouvir a nossa voz na
defesa de nova estruturação da democracia e da Federação brasileira,
sob pena de termos de caminhar para lutar pela estruturação de outra
forma de governo, de uma confederação. Assim os nossos Estados
terão um pouco mais de liberdade, e os vários Municípios brasileiros
terão mais garantia de sobrevivência. Cumprimento-o, Deputado
Wander, e gostaria de ficar com V. Exa. por mais tempo nessa luta.
Que Deus o ilumine, companheiro!

O Deputado Wander Borges - Muito obrigado, Deputado Getúlio.
A questão do municipalismo deve ser revista como prioridade

absoluta, Deputado Fábio Avelar. Ser Prefeito neste país significa
servir ao martírio, ser o homem da solidão, do sofrimento, que tem
diariamente à sua porta seus munícipes. Não só o Prefeito, mas
também os Vereadores não fogem disso. O custo Brasília é
exagerado. O recurso fica intensamente mais caro.

Precisamos de dinheiro nas Prefeituras, para que a rede de esgoto
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seja feita pelo pequeno empreiteiro da região ou pelos próprios
servidores municipais, para que o posto de saúde seja construído, e
um muro de arrimo, conseqüentemente, para que essas cidades
tenham divisas. Se o sujeito que mora a 400km de Belo Horizonte
tiver mais dinheiro, ele comprará na farmácia local, vai abastecer seu
carro no posto local, vai comprar no supermercado local. Esse é talvez
um dos grandes desafios.

O grande caminho é transformar o discurso em questão prática a
favor do nosso povo. Muito obrigado.

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

O Deputado Elmiro Nascimento - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, nosso companheiro de partido, que muito nos orgulha
presidindo esta Casa Legislativa; Sras. e Srs. Deputados; minhas
Senhoras e meus senhores. Por várias e várias vezes ocupei esta
tribuna no intuito de anunciar o descaso das nossas rodovias na
região do Alto Paranaíba, Noroeste mineiro. Na legislatura passada,
estivemos aqui por aproximadamente 20 vezes denunciando o
descaso das estradas, principalmente a BR-354 e a BR-365, rodovias
importantes no contexto da nossa região e principalmente no contexto
do Estado e do País. Estão presentes os Deputados Deiró Marra,
Chico Uejo, Hely Tarqüínio, Delvito Alves, Inácio Franco, que
conhecem bem a região e sabem do seu potencial econômico, não só
para o Estado, como também para o País e da importância que
significa possuir uma estrada que seja trafegável. O governo federal,
no final do ano passado, fez uma operação tapa-buracos nessas
rodovias, como fez também em outras, mas essa operação
infelizmente não durou mais que um mês. Hoje, principalmente a BR-
354, que corta São Gotardo, terra de Chico Uejo, um dos Municípios
mais produtivos deste Estado e do País, juntamente com o Rio
Paranaíba, está em condições superprecárias.

Infelizmente, aquela rodovia não está mais em condições de ser
trafegada. Não temos como escoar a produção. A população da nossa
região não tem mais condições de ir e vir.

Estamos aqui, mais uma vez, Sr. Presidente, pedindo, lamentando,
implorando ao governo federal, ao Presidente Lula que seja sensível
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ao clamor dos mineiros, que conserte nossas estradas, que dê
condições ao Estado de Minas Gerais de crescer, que dê condições
aos cidadãos de ir e vir. Temos a maior malha rodoviária do País.
Essa é uma estrada importante.

Ontem houve uma paralisação encabeçada pelo Vereador Adauto,
de Lagoa Formosa, comandada pelos Vereadores e que integrou
todos os Vereadores, Prefeitos e lideranças do Alto Paranaíba e
Noroeste mineiro, para que o governo seja sensível a isso,
restaurando a estrada 354.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Queria saudar e
homenagear V. Exa. pela sensibilidade e capacidade de traduzir para
a nossa Assembléia e todos os Deputados a situação da nossa
região. Somos representantes do Alto Paranaíba, de Patos, e gostaria
de dizer que, há cinco anos, essa estrada está em péssimas
condições. Sabemos que não há dinheiro no orçamento. Essa é a
justificativa do Estado e do governo federal. Após a divisão das
responsabilidades pelas estradas, ficou tudo muito complicado para
Minas Gerais. Isso ocorreu no governo Itamar Franco, que também
nesse setor acabou com o Estado. Ele deixou para o seu sucessor,
nosso Governador Aécio Neves, mais essa dívida. Esta Casa precisa
conhecer o mapa das responsabilidades pelas estradas. Apresentei
um requerimento, na Comissão de Transporte, convidando as
autoridades das áreas federal e estadual para juntos conhecermos
esse mapa, embora confiemos muito no Governador Aécio Neves,
que tem cuidado bem das estradas mineiras. Precisamos conhecer
esse mapa, precisamos passar a realidade das nossas estradas para
o povo, principalmente a da BR-354. A Rodovia do Milho, BR-354,
está intransitável. Como disse V. Exa., ninguém chega a nossa região,
e nossa economia está estagnada. O Alto Paranaíba está parado.

Enviaremos ao Presidente outro requerimento solicitando também,
de imediato, informações sobre as providências que o Estado tem
tomado. Muitas vezes as negociações ficam no âmbito do Executivo,
mas esta Casa precisa acompanhar a questão, uma vez que sua
função é, principalmente, fiscalizar. Nossa função de legislar é muito
limitada; então, nossa função principal é fiscalizar. Precisamos, aliás,
tratar de assuntos sobre o pacto federativo, sobre as iniciativas do
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Parlamento, que, cada vez mais, está submisso, a fim de
conhecermos realmente toda essa negociação.

Vou sintetizar meu aparte e dizer que você está de parabéns.
Somamo-nos a você, ao Deputado Chico Uejo, que é da região, a
todos os Deputados desta Casa, a fim de que tenhamos incursões nos
governos federal e estadual para que as coisas possam acontecer.
Existe verba de contingência, verba programada no orçamento.
Vamos resolver isso, que é fundamental. Parabéns pelo
pronunciamento!

O Deputado Elmiro Nascimento - Muito obrigado, Deputado Hely
Tarqüínio. Trouxe um CD que foi gravado pela MTV, nossa televisão
de Patos de Minas, mas, infelizmente, há um acordo da Mesa que não
permite que seja visto. Logicamente iremos passá-lo para a TV
Assembléia, a fim de que divulgue para o Brasil inteiro a realidade de
nossas estradas, a BR-354 e a BR-365.

O Deputado Chico Uejo (em aparte) - Antes de mais nada,
Deputado, quero registrar aqui o orgulho de, junto com V. Exa., o
Deputado Délio Malheiros e o Deputado Hely Tarqüínio, representar
nossa querida região do Alto Paranaíba.

O assunto que V. Exa. traz é fundamental não só para nossa região,
mas também para toda Minas Gerais, e precisava ser ressaltada a
importância que essa rodovia tem para todo o País.

É bom registrar, Deputado, fazendo coro com V. Exa., que, de nossa
região do Alto Paranaíba, saíram 33% de toda a cenoura produzida no
País, mais de 20% da produção de alho, além da produção de milho e
semente, soja e semente. Essa é uma região estratégica para a
agricultura, para o agronegócio e para o setor produtivo, que vem
perdendo, ao longo do tempo, em razão da falta de estrutura, sua
capacidade de atrair investimentos.

Registro ainda que, em reunião que  tivemos  na Cooperativa do Alto
do Paranaíba - Coopadap -, há duas semanas, o sentimento do
produtor rural era realmente de desalento em razão dessa situação.
Como o senhor mesmo disse há pouco, ontem houve uma grande
manifestação de Vereadores e de Prefeitos das cidades que
margeiam a BR-354 na nossa região, em uma tentativa desesperada
de chamar a atenção para o problema.
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Precisamos, por meio da Assembléia e dessa mobilização, chamar a
atenção de órgãos competentes como o DNIT para a importância
premente de se fazer um trabalho de recuperação decente, já que o
do ano passado durou menos de três meses, como V. Exa. disse.

O Deputado Elmiro Nascimento - Deputado Chico Uejo, hoje,
assistindo ao “Bom Dia Brasil”, vi uma reportagem grande sobre o
Coopadap. Como V. Exa. acabou de expressar, São Gotardo e a
região do Rio Paranaíba são os grandes produtores de
hortifrutigranjeiros do País, e os próprios produtores estão tapando os
buracos das estradas, porque seus produtos são perecíveis e não
podem ficar esperando um ou dois dias para transporte. Eles estão
gastando dinheiro de seu próprio bolso para tapar os buracos que o
governo federal não tapa.

Isso é lamentável, pois o Brasil tem atualmente a maior carga
tributária do mundo. O imposto da Cide foi recolhido agora no governo
Lula. Onde está esse dinheiro? Por que não arrumam nossas
estradas, em detrimento dos nossos produtores e da economia
brasileira? Por isso, mais uma vez usamos esta tribuna para pedir que
o governo federal seja sensível ao clamor tanto da região quanto do
Estado e restaure nossas estradas.

O Deputado Chico Uejo (em aparte) - E só para finalizar, Deputado,
quero trazer mais uma informação para nossa discussão: hoje, neste
momento, boa parte do hortifrutigranjeiro da região do Alto Paranaíba
é beneficiado em São Paulo, no Espírito Santo, no Distrito Federal e
no Rio de Janeiro, já que não há condição alguma de o produto ser
beneficiado em nossa região e transportado para consumo final.
Assim perdemos empregos, capacidade de investimento e
tranqüilidade para o setor produtivo, sobretudo para o agronegócio do
Alto Paranaíba, além de o Brasil perder com essa infra-estrutura
lamentável que o Estado consegue oferecer para os setores que
necessitam desse transporte.

O Deputado Elmiro Nascimento - Muito obrigado, Deputado Chico
Uejo. Peço licença à Deputada Elisa Costa para concluir e ler um
requerimento. Pediria também seu apoio, uma vez que vários
Deputados do PT já o assinaram, pedindo ao Presidente da República
que coloque a BR-354 no PAC e viabilize nossas estradas. (- Lê:)
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“Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Os Deputados que este subscrevem, na forma regimental,
apresentam a V. Exa. o seguinte: 1 - O Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC -, anunciado pelo Governo Federal como projeto
estruturante do desenvolvimento brasileiro, desconsiderou a
existência da BR-354.

2 - A mencionada rodovia tem 852km, dos quais 764km são dentro
do Estado de Minas Gerais. Ela se inicia em Cristalina, no Estado de
Goiás, e tem seu término em Engenheiro Passos, no Estado do Rio de
Janeiro.

3 - A par de seu traçado original buscar a integração dos Estados do
Centro-Oeste ao litoral brasileiro, um de seus trechos em Minas
Gerais constitui a mais importante via de acesso da região do Alto
Paranaíba, considerada uma das regiões com maior índice de
produtividade agrícola do Brasil, a Região Central de Minas Gerais.
Assim, a BR-354 representa a mais importante via de escoamento do
agronegócio da região do Alto Paranaíba para o mercado consumidor
de Belo Horizonte e dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.

4 - Há tempos, contudo, a BR-354 foi esquecida pelo Governo
Federal. Questões gerenciais em que a União acusa o Estado de
Minas Gerais de ter recebido os recursos para sua conservação,
quando do Governo Itamar Franco, têm impedido sua devida
conservação. Enquanto isso, o tempo foi-se encarregando de destruir
sua pavimentação e permitir o desmoronamento de seu leito. Hoje,
transitar na BR-354, no trecho compreendido entre o entroncamento
com a BR-365, em Patos de Minas, e o entroncamento com a BR-262,
em Campos Altos, é ato de heroísmo. Afinal de contas, não é fácil
vencer os 146km na travessia dos buracos na chamada Rodovia do
Milho.

5 - Essa situação de penúria e abandono, onde o contribuinte que
utiliza a Rodovia do Milho é diuturnamente penalizado, não é
entendida pelo povo. Como explicar a esse mesmo contribuinte que
seu imposto vai para a União e volta para o seu Estado e Município
em forma de benefícios? A ele, que recolhe os impostos e taxas,
elevados e quase sempre abusivos, não interessa saber se a
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responsabilidade é do governo federal ou do governo estadual. O que
ele sabe é que paga caro por um serviço que não existe.

6 - Dessa maneira, por feliz iniciativa do Vereador Sargento Adauto,
da Câmara Municipal de Lagoa Formosa, o trecho da Rodovia do
Milho foi fechado na manhã de ontem no acesso da cidade de Rio
Paranaíba. As Câmaras Municipais de Patos de Minas, Lagoa
Formosa, Carmo do Paranaíba, Arapuá, Matutina, Tiros, Rio
Paranaíba e São Gotardo conclamaram o povo que prontamente
acolheu a convocação feita e, como recurso último para chamar a
atenção das autoridades competentes, interditaram o trânsito naquele
trecho.

7 - Inexplicável, então, que questões gerenciais tenham impedido a
inclusão da BR-354 no Programa de Aceleração do Crescimento do
Governo Federal, principalmente quando se sabe que hoje a estrada
terá que ser refeita, dada a sua precária condição de tráfego em
virtude do rompimento de sua camada asfáltica e da base de sua
construção.

Isto posto, os signatários requerem a manifestação desta Casa junto
ao Excelentíssimo Sr. Presidente da República, para que determine a
liberação de recursos, em caráter prioritário, para a recuperação da
BR-354, no trecho compreendido entre o entroncamento da BR-262,
em Campos Altos, e a BR-365, em Patos de Minas.”.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - O Deputado Elmiro
Nascimento falou sobre o PAC. Anuncio que entramos aqui com um
requerimento, dependendo agora apenas de providências da Mesa,
para que façamos esse debate nesta Casa com os Ministros e
apresentemos as reivindicações do Estado de Minas Gerais.

O Deputado Elmiro Nascimento - Muito bem lembrado. Mais uma
vez, peço aos Deputados que me apóiem nesse requerimento. Quem
sabe o Presidente é sensível ao nosso clamor e ao dos demais
Deputados da região, e principalmente da população do Alto
Paranaíba, do Noroeste mineiro, de Minas Gerais? Muito obrigado.

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

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, parabenizo
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nosso partido, o PMDB, pela brilhante convenção realizada no
domingo último, quando foi eleito o novo diretório nacional. Componho
o diretório do partido, sendo o mais modesto de todos os integrantes.

Agora que passa a ocupar cinco Ministérios, o PMDB firma-se como
a principal base de apoio do governo federal. Com o PT, o PMDB se
ombreia em busca de uma governabilidade para que o País caia nos
eixos e produza o que esperamos. O Presidente Michel Temer tem
sido o grande timoneiro do partido, levando-o para onde desejamos.

Em 26/4/2007, será inaugurada a nova fábrica da Novo Nordisk, em
Montes Claros. Segundo noticia o jornalista Luiz Ribeiro, no “Estado
de Minas”, a unidade da empresa dinamarquesa, considerada uma
das mais modernas do mundo, já entrou em operação em caráter
experimental produzindo refil de insulina. A companhia marcou a
inauguração para esse dia e anuncia que virão para o evento o
Primeiro-Ministro da Dinamarca, Anders Fogh Rasmussen, e o
Presidente mundial do grupo, Lars Rebien Sorensen.

A construção, iniciada em 2004, recebeu investimentos da ordem de
US$200.000.000,00. Líder mundial na produção de insulina, a Novo
Nordisk adquiriu a antiga Bioquímica do Brasil S.A. - Biobrás -, em
Montes Claros, em 2002. O número de empregados diretos na
indústria, que era de 390 naquele ano, passou para 750 atualmente.

Vamos ter em Minas Gerais a mais avançada tecnologia da
produção de insulina do mundo, consolidando a liderança do grupo na
produção de medicamentos para diabéticos no Brasil.

Para esse empreendimento, houve a participação do governo do
Estado e pequena ou nenhuma participação local, o que demonstra a
pujança do empresariado, suprindo a falta de apoio do poder público
municipal.

Será produzido em Montes Claros um refil para uma caneta usada
na aplicação de insulina, com embalagem de 3ml. A inovação facilita a
vida do diabético, que já não precisa recorrer à seringa para injetar o
medicamento. A capacidade máxima da fábrica, que é de 200 milhões
de refis por ano, será alcançada em 2012, destinando-se 95% da
produção à exportação, principalmente para a Alemanha, a Austrália,
a Inglaterra, a Irlanda do Norte, a Nova Zelândia e o Canadá.

Por enquanto, a multinacional está cuidando apenas da formação de
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estoques e do planejamento da logística. As vendas dos refis de
caneta de insulina começarão em julho. Outra fábrica é projetada para
a fabricação da caneta aplicadora, também em Montes Claros, onde
serão investidos mais US$50.000.000,00.

Eu quero saudar Montes Claros pela produção de insulina, já
produzida pela Biobrás, e também pelos produtos análogos, que
garantem impostos para as Prefeituras e empregos para a população.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta Casa tem razão de estar feliz
pela recente nomeação, pelo Governador Aécio Neves, do novo
Diretor da Copasa para a região Norte, o ex-Deputado Márcio
Kangussu. Como integrante desta Casa, o ex-Deputado Márcio
Kangussu conhece Minas Gerais e os seus problemas, principalmente
os da região Norte, que engloba a imensa região do Jequitinhonha,
Governador Valadares e Teófilo Otôni. Sob a direção de Márcio
Kangussu, temos a certeza de que a Copasa será mais sensível em
atender às reivindicações das comunidades da região Norte.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Respaldo o
pronunciamento de V. Exa. Ficamos muito felizes com a nomeação de
Márcio Kangussu como Diretor para a região Norte, pois já foi
Deputado Estadual, conhece a região e certamente terá apoio
unânime.

Além dele, também o Sr. Daniel foi indicado para Montes Claros. Ele
era representante da Copasa em Janaúba, é preparado e sensível.
Ganhamos muito com a qualidade das pessoas indicadas para
responder pela região Norte, por Montes Claros e cidades vizinhas.

Parabéns pelo pronunciamento, principalmente quando se refere à
Novo Nordisk, empresa fantástica, que tem revolucionado o mercado
de insulina no mundo, não apenas em Montes Claros.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Obrigado. Após a aprovação nesta
Casa das leis que criaram a subsidiária, uma Copasa cuidará das
cidades que não têm lucro, e a outra Copasa ficará super-habitada,
cuidando das cidades que geram lucro. Queremos inserir, nesta
discussão, o valor da tarifa. Se a Copasa cuidará apenas das cidades
que geram lucro, não é justo que o grande lucro a ser obtido fique
apenas para os seus acionistas. É importante que se discuta a
redução do valor da tarifa da Copasa, uma espécie de socialização do
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lucro que o governo do Estado, por meio da Copasa, ofereceria aos
mineiros neste momento de grande dificuldade financeira para todos.
Este é um pensamento geral: as contas da Copasa estão muito altas.
Até então, dizia que arrecadava das cidades que davam lucro para
aplicar naquelas onde havia prejuízo, uma espécie de subsídio
cruzado que já não haverá. Seria possível distribuir ao consumidor os
lucros imensos que a Copasa terá, reduzir o preço da tarifa e melhorar
a condição social e econômica da população?

Falando de Montes Claros, cresce a violência nessa cidade -
violência urbana, assassinatos, roubos e outros crimes. Há um clima
de insegurança, que tem prejudicado a população. Nesta semana, a
maçonaria de Montes Claros, entidade que muito respeitamos, teve a
iniciativa de sugerir a criação de um batalhão da PMMG para atender
às outras cidades do Norte de Minas, exceto Montes Claros.

Poderia ser um novo batalhão da PMMG, que cuidasse das demais
cidades da região, hoje atendidas pelo 10º Batalhão, que passaria a
tomar conta apenas de Montes Claros.

Seria bom se essa atenção, repartida com dezenas de cidades,
fosse levada apenas para Montes Claros. O policial nas ruas - a
presença da dupla chamada cosme e damião -, participando do dia-a-
dia dos nossos bairros, dá-nos muita confiança de que a Polícia Militar
poderá reduzir os índices de criminalidade. Hoje nos causa
inquietação e perplexidade saber que Montes Claros estava em 11º
lugar no “ranking” das cidades mineiras mais violentas do Estado e
subiu para o 4º lugar. Uma cidade tradicionalmente tranqüila é a 4ª
cidade mais violenta do Estado. E, se as polícias, as autoridades e as
entidades não cuidarem concretamente de atenderem a sugestões,
como a de se criar um batalhão apenas para Montes Claros,
poderemos chegar ao píncaro de um “ranking” de que não
gostaríamos de participar: o da violência. Lamentavelmente isso está
ocorrendo, e temos de trabalhar para reduzir essa inquietação, essa
polvorosa que hoje vemos em nossa cidade.

Srs. Deputados, essa é mais uma oportunidade de eu estar aqui,
como Deputado majoritariamente votado e eleito pela cidade de
Montes Claros, para lutar pelos assuntos que mais preocupam a
nossa cidade: primeiro, o desemprego; depois, a violência. São dois
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tópicos importantes sobre os quais aqueles votados nessa cidade e na
região têm a obrigação de se debruçarem e trabalhar, para que haja
uma cidade melhor, mais tranqüila, para que o seu povo volte a ter
confiança nas autoridades e nas polícias, para que o seu povo possa
sair à noite, sem risco de ser atropelado e violentado, como,
infelizmente, tem acontecido.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte) - Quero informar que já
estamos trabalhando com a garantia de que teremos uma companhia
independente de Taiobeiras. Dessa forma, tiraremos de Rio Pardo
toda aquela parte da Polícia Militar de Montes Claros, e a nova
companhia trabalhará no Alto Rio Pardo, deixando Montes Claros
mais aliviada em relação à segurança e à proteção dos seus militares.

Parabenizo-o pelo pronunciamento e pelo objetivo: trazer
tranqüilidade e mais paz aos moradores da nossa cidade de Montes
Claros. Parabéns! Obrigada pelo aparte.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço à Deputada Ana Maria
Resende a contribuição nesse despretensioso e modesto
pronunciamento.

Há pouco, ouvi, com atenção, o Deputado Elmiro Nascimento, da
região de Patos de Minas, falar da BR-354. Quero convidá-lo para
conhecer a BR-135, a começar pela ligação com a BR-040, passando
por Curvelo, cidade do Deputado Doutor Viana, Presidente desta
reunião e Vice-Presidente desta Casa, seguindo em direção a
Buenópolis, Bocaiúva e Montes Claros. Trata-se de um trecho que
está intransitável. Vamos fazer aqui o “ranking” das estradas de pior
trânsito no Estado. Não quero dizer que a BR-354 não esteja ruim,
pois tenho a certeza, pelos depoimentos aqui colhidos, de que lá a
situação está muito difícil.

Mas a BR-135 - o escoamento natural das produções do Nordeste
para o Centro-Sul passa obrigatoriamente por essa rodovia - está
numa situação como nunca se viu. E agora já não adiantam paliativos;
tapa-buracos já não resolvem. Temos um projeto desenvolvido pela
Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, já entregue ao
DNIT, que visa ao alargamento de pistas e à reconstrução da rodovia.
O projeto está nas mãos do governo federal, portanto, nós, da
bancada do Norte de Minas, integrada por oito Deputados votados
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majoritariamente nessa região, iremos ao governo federal e ao
Ministro dos Transportes, para obtermos essa obra aproximadamente
de R$150.000.000,00. Temos a certeza de que ela resolverá
definitivamente o problema dessa rodovia.

Lamentavelmente tenho que compartilhar a opinião dos Deputados
que nos precederam.  A malha rodoviária federal em Minas Gerais
está - como se diz em minha cidade - em petição de miséria,
realmente abaixo da crítica. Quem visita outros Estados da
Federação, quem viaja pela Bahia, pelo Nordeste, vê estradas de
muito melhor qualidade. Parece que há algo contra Minas Gerais, não
sei bem o quê, mas o certo é que infelizmente Minas Gerais tem hoje
uma das piores malhas rodoviárias. Temos que mudar esse quadro
para melhor. Se Deus quiser! Muito obrigado.

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

O Deputado Deiró Marra - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, o que nos traz a esta
tribuna, na tarde de hoje, é o ato que presenciamos ontem, digamos,
até com grande entusiasmo: a assinatura, pelo Sr. Governador, do
ProUemg - Programa de Desenvolvimento do Ensino Superior - para
os universitários da nossa querida Universidade do Estado de Minas
Gerais.

Na condição de Presidente da Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática, pudemos ressaltar a importância, e até nos
pronunciar naquele evento, sobre a necessidade disso para as
pessoas e, acima de tudo, dizer que essa ferramenta, esse
instrumento poderá certamente levar os alunos à formação em seu
curso. É, sem dúvida alguma, um instrumento social colocado ontem,
pelo nosso Governador, à disposição dos alunos da Uemg, o qual, se
não põe essa universidade nas mesmas condições da Unimontes,
propicia condições de estudar àqueles que têm carência e que estão
nas bases menos atendidas.

Essas bolsas, conforme o convênio assinado - ProUemg -,
propiciarão uma ajuda de custo de R$350,00 por mês, valor que será
corrigido mensal e anualmente. O ProUemg destinará também
R$1.500.000,00 para o financiamento de pesquisa e extensão
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científica, e serão concedidas 410 bolsas para professores,
orientadores de projetos, além de cursos de pós-graduação.

É importante falar sobre essa iniciativa, pois tínhamos, na Uemg,
que tem base em Belo Horizonte, uma disparidade com as suas
outras unidades. A Uemg é uma instituição que podemos denominar
de “multicampi” e possui 16.451 alunos matriculados em cursos de
graduação e de pós-graduação. Desse total, 5.100 alunos estudam
nas unidades de Belo Horizonte e do interior, enquanto 11.351
estudam nas fundações associadas. Assim, poderão ser beneficiados
com esse programa, com o decreto assinado ontem, o ProUemg. Com
esse ato, o Governador conseguiu suprimir uma lacuna, qual seja a
diferença existente entre essas unidades e a de Belo Horizonte, para
a qual, no passado, tentou-se uma solução.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, as bolsas de estudos para alunos
carentes das unidades da Uemg situadas fora de Belo Horizonte vêm,
de forma substancial, preencher essa lacuna. Isso demonstra a
sensibilidade do Governador para com os estudantes dessa
universidade. Essa questão é fruto de debate, de uma complicada
gestão que nasceu nesta Casa.

A proposta do governo Aécio Neves é ampliar o acesso à
universidade e promover a formação humana. Podemos dizer, sem
sombra de dúvida, que o objetivo do governo é promover uma
formação científica vigorosa. Fizemos questão de tratar do assunto
nesta Casa hoje, a fim de suscitar o debate e elogiar o programa.

No momento, ouvimos os elogios feitos pelo Governador ao Prof.
Aluísio Pimenta, dando-lhe, com relevância, o devido valor, tendo em
vista sua luta à frente da Uemg. Ocupo esta tribuna para falar sobre
essa questão porque esse homem, Aluísio Pimenta, foi quem
escreveu a história da referida Universidade. É claro que não nos
poderíamos esquecer do trabalho de outras pessoas que, ao longo de
anos, trabalharam à frente da universidade.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, certamente esse programa fará
com que estudantes carentes concluam seus cursos. Afirmo, nobres
companheiros - o Deputado Wander Borges pronunciou-se sobre a
luta pela justiça -, que alguns alunos carentes que estiveram fora da
marginalidade não puderam concluir seus cursos na universidade.
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Assumimos a Presidência da Comissão e, em nome do PSB, nosso
partido, propusemos construir a história de um partido socialista. À
frente da Comissão, pretendemos resgatar o sentido do trabalho da
Comissão e, com muita honra, exaltar, elogiar os projetos que venham
ao encontro da necessidade de muitas pessoas que esperavam pelas
bolsas de ensino.

Finalizando, afirmo que lutaremos para pôr em prática as iniciativas
da Comissão. Quando estivemos lá, fizemos uma cobrança ao então
Secretário de Ciência e Tecnologia, Dr. Alberto Portugal, a fim de que
pudéssemos não apenas dispor de educação, mas, acima de tudo,
contar com uma educação voltada para o desenvolvimento da ciência
e da tecnologia.

Quero dar meu testemunho pessoal de que Minas precisa e tem de
buscar o seu envolvimento e o seu desenvolvimento na área da
ciência e tecnologia. Hoje, a exemplo do que tivemos aí, no dia 13 - a
feira de exposição em Santa Rita do Sapucaí, pólo de
desenvolvimento tecnológico -, não podemos fechar os olhos.

Quero conclamar os Deputados da Casa para começarmos uma
grande discussão sobre a TV digital nessa Comissão. Vamos discutir
para que Minas ganhe com o desenvolvimento tecnológico. Temos de
começar o debate e ter outros centros tecnológicos, a exemplo de
Santa Rita do Sapucaí. Precisamos ter em mente que o
desenvolvimento de uma grande idéia nos levará, com certeza, ao
valioso trabalho de gerações futuras.

Sr. Presidente, volto a debater a questão de que uma boa idéia
equivalerá a grandes gerações, assim como as salvará. Não podemos
fechar os olhos para o desenvolvimento tecnológico de Minas. Nosso
Estado não pode furtar-se a debater as questões tecnológicas e
aquelas que estamos vivenciando no momento.

Precisamos aventurar-nos, ter a ousadia de fazer com que os
investimentos definidos em nossa Constituição para a Fapemig sejam
ali investidos. Esperamos que os investimentos em tecnologia sejam
realmente empregados em pesquisa.

Tenho a convicção, a certeza de que, somente com a pesquisa séria
e de vanguarda, Minas despontará na frente. Não quero jamais abrir
mão das nossas raízes e de nossas culturas, como o nosso querido
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Deputado Wander aqui observou. Mas acredito que nossas culturas
de produções agrícolas e dos agronegócios já tiveram seu valor, como
ainda têm.
  Precisamos investir numa caminhada segura para que Minas possa
ter, com certeza, investimentos na área de ciência e tecnologia.
Precisamos acreditar e ousar. Por isso falo que temos de começar
essa discussão sobre a TV digital e a fibra ótica. Entendemos que o
Estado precisa voltar a discutir os investimentos no setor. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, imprensa, funcionários da Casa e público que nos assiste
pelas galerias e pela TV Assembléia, se me fossem dados 5 minutos,
usaria esse tempo, com muita alegria, pela importância do momento
que viveremos e reviveremos agora. A data de hoje, 15 de março,
lembra ou marca um período que nos traz muita tristeza. Há 16 anos,
era fechada, pela então Ministra Zélia, a MinasCaixa, a nossa
saudosa MinasCaixa.

Todo banco, quando bem-administrado, possui lucro garantido.
Jamais ouvimos falar que um banco bem-administrado está falindo ou
fechando. Se algo assim ocorre é porque está havendo erros
administrativos ou má administração, e a MinasCaixa certamente não
fugiu a essa regra. Algumas pessoas que a presidiram, fizeram-no de
forma errada, privilegiando um pequeno grupo em detrimento de seu
grupo maior, principalmente de seus funcionários.

Com muita alegria, há uma pequena e, ao mesmo tempo, grande
representação de funcionários nas galerias. Funcionários abnegados,
qualificados, que davam a sua vida, que se dedicavam e trabalhavam
da melhor maneira em prol do Estado, por meio da nossa saudosa
MinasCaixa.

Portanto, mais uma vez, vimos à tribuna por guardar essa
referência, essa simpatia e essa responsabilidade. Desde que cheguei
aqui, absorvi um pouco da responsabilidade na correção da injustiça
praticada, com o fechamento da MinasCaixa, contra os seus
abnegados funcionários, no dia 15/3/91. Portanto, faz 16 anos que a
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MinasCaixa foi extinta definitivamente.
Após o seu fechamento, muita injustiça caiu sobre a cabeça e sobre

a vida dos funcionários da extinta instituição. Isso ocorreu de forma
injusta e indevida, trazendo males não só aos funcionários, mas
também às suas famílias. Houve situações dramáticas, algumas das
quais pude acompanhar. Aliás, acompanhamos a história de vida
desses funcionários, abraçamos essa causa e promovemos um
trabalho de forma correta, dedicada, com persistência e insistência,
visando aliviar o sofrimento dessa categoria, cuja dignidade foi tirada,
com o fechamento da MinasCaixa.

Em todos os anos que eu estiver nesta Casa, vou lembrar-me desta
data, pois essas pessoas não mereciam isso. Sabemos que a luta
deve continuar e que a situação precisa avançar, pois muitas coisas
ainda são devidas a esses funcionários. Continuaremos sendo
parceiros desse grupo, enquanto ele existir.

Foi um trabalho exaustivo deste Deputado - não digo no meu, mas
em nosso primeiro mandato -, uma busca persistente que culminou
com o êxito de se recuperar um pouco do que se perdeu da chamada
vantagem pessoal, que era uma maneira de os governos,
principalmente as instituições estatais, não aumentarem os salários
diretamente, dando-lhes uma vantagem paralela, um aumento
indireto. Mas isso também era considerado salário, uma parte tão
importante ou de valor maior que o salário real.

A manutenção dessa vantagem, durante a absorção desses
funcionários pelo governo do Estado à época, foi-lhes retirada de
forma injusta e indevida. É assim: a corda sempre arrebenta do lado
dos mais fracos e, quase sempre, de maneira injusta.

Não havendo a vantagem pessoal, quando esta lhes foi garantida na
mudança e na absorção pelo governo do Estado, os servidores
lotados em cargos menores, principalmente os do interior do Estado, e
que passaram a perceber salários bem menores que os recebidos na
MinasCaixa, também passaram a perder a vantagem pessoal. Esse
drama durou seis anos, até que conseguimos contornar a situação,
derrubando o veto estabelecido pelo Governador Itamar Franco, com
o apoio da maioria absoluta dos Deputados desta Casa, porque
ninguém faz nada sozinho. Então conseguimos derrubar o veto do
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Governador e negociamos o pagamento de um valor referente à
antiga vantagem pessoal, para recuperar um pouco da dignidade
desses funcionários. E isso, graças a Deus, ocorreu!

Hoje gostaríamos de rememorar esses fatos e convocar esses
funcionários para continuarmos a luta, a caminhada, porque as perdas
foram muito grandes, e o restabelecimento dos direitos ainda ficaram
no meio do caminho, ou seja, ainda são menores que o devido.

Encontramos dificuldades no plano de saúde da aposentadoria
criada por eles à época da MinasCaixa, nossa conhecida e saudosa
Prevcaixa, que depois foi deformada, modificada e transformada na
Previminas, com prejuízo para esses funcionários, já que eles
perderam os seus direitos e ficaram relegados ao terceiro plano.

A Sobenca, em que também podemos verificar situações de
injustiça, e o Clube Minas Gerais, também ficaram relegados ao
terceiro plano. Todas esses convênios foram feitos mediante a
colaboração e a participação dos funcionários da extinta MinasCaixa.

Vou dedicar os minutos que me foram dados a rememorar e fazer
uma reflexão sobre esse fato ocorrido há 16 anos, que marcou
indelevelmente os funcionários da extinta MinasCaixa. Trata-se de
uma situação estranha que ocorreu, gerando um benefício para
poucos, pela má administração de alguns à frente da saudosa
MinasCaixa, o que levou à derrocada da Caixa querida de todos os
mineiros.

Portanto, deixo meu abraço a vocês, mais uma vez. Com certeza,
estaremos sempre irmanados, buscando evoluir a cada dia e melhorar
um pouco o calvário de vocês, nessa história trágica da MinasCaixa.

Obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora
destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião,
com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.
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DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XV do

art. 82 do Regimento Interno, e considerando o deferimento de
Requerimento s/nº do Deputado Paulo Cesar, em que este solicita o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.849/2005, de sua autoria,
torna sem efeito o recebimento e o despacho de requerimento do
mesmo autor, relativo ao desarquivamento do Projeto de Lei nº
587/2003.

Mesa da Assembléia, 15 de março de 2007.
Deputado Doutor Viana, 1º-Vice- Presidente, no exercício da

Presidência.
Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,
nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 130 a 135/2007. Publique-se para os fins do art.
104 do Regimento Interno.

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Gustavo Valadares, solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 178/2007, Carlos Pimenta, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nº 289/2007, e Sargento Rodrigues,
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei Complementar nº
1/2007 (Arquivem-se os projetos.); e, nos termos do inciso XXI do art.
232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Adalclever
Lopes e outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear o Sr. Raymundo Tarcísio Delgado, e Padre João, Dinis
Pinheiro, Dalmo Ribeiro Silva e outros, solicitando a convocação de
reunião especial para o lançamento da Campanha da Fraternidade
2007.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ademir
Lucas, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20
minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva .

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputado Doutor
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Viana, a quem cumprimentamos com satisfação, assim como a toda a
Mesa Diretora desta Casa e os nossos assessores, Deputados e
Deputadas, amigos das galerias, telespectadores da TV Assembléia,
meus senhores e minhas senhoras, inicialmente, gostaria de prestar
homenagem à minha terra natal, Ouro Fino, que amanhã completará
258 anos de emancipação política.

Encravada na Serra da Ventania, minha terra natal hoje tem vivido,
sem dúvida alguma, um grande desenvolvimento devido às malhas,
ao café, ao leite e também ao trabalho constante do meu povo
querido.

Como é bom falar da terra natal! Conhecemos as ruas, os bairros,
os nomes dos amigos e de todos aqueles que lá nascem, moram,
vivem e desejam ser lembrados depois de mortos.

Neste momento, gostaria de associar-me ao povo de Ouro Fino,
minha terra natal. Antes de vir para a Assembléia, era advogado
militante, ao lado do meu querido pai, Demétrio Ribeiro Silva Júnior, e
convivia com minha família, com meu tio, Francisco Ribeiro Silva, com
minha mãe, professora emérita da Escola Estadual Coronel Paiva,
que está completando o seu centenário, com meus amigos e toda a
comunidade. Essa terra me deu dois filhos - Lucas e Felipe - e minha
querida esposa Dalvinha.

Sinto-me feliz em falar de Ouro Fino, terra amada, onde quero ser
lembrado pelos meus amigos. Tenho certeza absoluta de que, por
meio do sentimento maior e da generosidade daquele povo operoso,
temos promovido importantes gestões em prol do seu
desenvolvimento.

Estamos vivendo sob o comando da administração do Prefeito Luiz
Carlos Maciel, o Cacau. Tivemos importantes realizações, como a
inauguração de várias fábricas, estamos recepcionando indústrias
para lá se estabelecerem procurando novos horizontes, gerando
emprego e, conseqüentemente, melhor qualidade de vida.

Hoje mesmo, na parte da manhã, uma nova fábrica foi inaugurada.
Amanhã, às 11 horas, haverá uma importante solenidade de
inauguração de uma indústria e, às 16 horas, uma festividade, com a
presença de toda a população e o corte de um bolo de 258m. Em
Ouro Fino, comemora-se, assim, este momento feliz com toda a
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comunidade que vive pacificamente os seus destinos.
Neste momento, fico a pensar. Desta Tribuna, peço a Deus que

ilumine nossos dirigentes, governantes e todo o povo da querida
cidade de Ouro Fino. Temos atualmente o Pavilhão das Malhas, que,
sem dúvida nenhuma, tem sido o vetor do desenvolvimento
socioeconômico de nossa região, e, do outro lado, a nossa
Associação Comercial e Industrial, que também tem captação na
cafeicultura e na pecuária, e toda essa engenharia importante que
garante o desenvolvimento da nossa cidade.

Hoje mesmo, na parte da manhã, estive com o Dr. José Élcio, no
DER. Conseguimos autorização para iniciar imediatamente as obras
na estrada próxima à nossa cidade, para consertar uma erosão
decorrente das fortes chuvas que caíram em janeiro e assolaram
muito a nossa terra: perdemos uma faixa do asfalto. Gostaria de
agradecer não somente a ele, mas também ao Secretário Fuad
Noman pelo momento de atenção, determinando incontinênti o reparo
das nossas rodovias.

Quero dizer da nossa alegria de poder contar também com o ouro-
finense e com o inconfidente, o ex-Ministro Paulo Paiva, que hoje
ocupa a Presidência do BDMG. Durante a sua gestão como Secretário
de Obras do nosso Estado, sensibilizou-se muito pelas importantes
ações no âmbito rodoviário da nossa cidade e da nossa região. Quero,
então, fazer esse registro para que, nessas páginas, Ouro Fino esteja
sempre presente no coração do povo mineiro, por sua gente digna,
operosa, respeitosa no trato e no trabalho.

Sr. Presidente, faço coro ao Deputado Deiró Marra, que esteve
nesta tribuna dizendo da satisfação em participar do importante
encontro, em audiência pública, no Palácio da Liberdade, na tarde de
ontem, quando S. Exa., o Governador, por meio de sua sensibilidade,
pôde, de imediato, como está publicado hoje no diário oficial do
Estado, liberar recursos para a nossa Uemg. Como é bom falar da
nossa Universidade!

É importante que façamos um retrospecto. Espero não ser traído
pela memória. Desde 1999, quando aqui iniciamos o nosso mandato,
começamos uma cruzada cívica pró-Uemg. De quantas audiências,
em tantas regiões, de quantas viagens pudemos participar, quer na
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Comissão de Administração Pública, quer na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, quer na Comissão de
Educação, culminando com uma comissão especial pró-Uemg, em
prol da nossa universidade querida, “cellula mater” da educação
superior no Estado de Minas Gerais.

Inúmeras ações foram aqui discutidas. Faço questão de lembrar-me
do caríssimo companheiro Paulo Piau, hoje Deputado Federal, que,
juntamente com os Deputados Doutor Viana, Domingos Sávio e tantos
outros parlamentares, empunharam a bandeira em favor da Uemg,
demonstrando ao governo a importância dessa instituição secular de
ensino. É uma entidade representativa da comunidade de Minas para
o Brasil.

Na tarde de ontem, Srs. Deputados, tivemos o prazer enorme de
ouvir de S. Exa. o Governador a liberação de recursos em favor da
Uemg, das 10 entidades espalhadas por todo o Estado de Minas
Gerais. Isso foi possível graças à credibilidade, à qualidade de ensino
invejável, e em razão da competência dos seus professores e do seu
corpo administrativo, que honra a educação superior de nosso Estado.

Ressalto, ainda, que, na oportunidade, o Governador Aécio Neves
demonstrou sensibilidade e respeito aos grandes apelos procedentes
desta Casa, citando-a sempre como uma grande parceira desses
projetos, tendo como conseqüência a liberação de recursos publicada
no diário oficial de hoje.

Em hipótese alguma, deixaria de saudar a Reitora da Uemg,
caríssima Profa. Janete Gomes Barreto Paiva, que, com sua
inteligência e educação, tem emprestado a sua vida em favor daquela
instituição. Tive o prazer de conhecer, desde 1999, essa pessoa com
quem muito aprendi, pela perseverança e pelo espírito de defesa de
uma instituição que tanto representa o nosso Estado e nossa região.
Rendo-lhe, assim, minhas homenagens por tudo que tem feito pela
Uemg, para os Pró-Reitores e pelo corpo administrativo.

Não poderia também deixar de falar do Prof. Aluísio Pimenta, ex-
Reitor da Uemg, homem dado às letras e ao conhecimento
pedagógico, exemplo de educador de Minas para o Brasil, que tanto
participou, com o governo e com esta Assembléia, de ações proativas,
garantindo, assim, o ensino de qualidade da nossa Uemg.
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De modo especial, senhores parlamentares, quero registrar minha
enorme satisfação em ver a Fundação Cultural Campanha da
Princesa, do Município sul-mineiro de Campanha, atendida no âmbito
desse programa, propiciando o atendimento aos alunos daquela
instituição e o desenvolvimento de pesquisas de alta relevância por
parte do seu corpo docente.

É para mim razão de maior alegria a sua inclusão nesse programa,
pois é a resposta efetiva aos reiterados apelos que dirigimos sempre
ao governo do Estado em favor dessa conceituada instituição do Sul
de Minas. A Fundação Campanha da Princesa está sediada no
Município de Campanha, berço das mais caras tradições mineiras,
que neste ano está completando 270 anos e também celebra o
centenário de sua diocese. Aliás, já foi feito requerimento nesta Casa,
com o apoio de todos os parlamentares, para, no mês de setembro,
homenagearmos a Diocese de Campanha, como também o Município
de Campanha, que completa 270 anos de emancipação política.

Cumprimento a todos aqueles que participaram, direta ou
indiretamente, do início do projeto Uemg Campanha, como corpo
docente, alunos e corpo administrativo da Fundação, na pessoa do Sr.
Presidente, meu dileto amigo, Prof. Ivan Ferrer Maia, a quem tive a
alegria maior de abraçar na solenidade ocorrida ontem, no Palácio da
Liberdade. São ações importantes que sensibilizam o coração do
educador, do mineiro. Sempre cobramos as ações necessárias à
qualidade da educação do povo mineiro.

Fica registrado, em nome do Sul de Minas, o nosso apreço, a nossa
estima e gratidão ao Governador Aécio Neves e à Uemg.

Quero também, Sr. Presidente, cumprimentar o Governador Aécio
Neves por assegurar o repasse de R$8.000.000,00 à Federação das
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais de Minas Gerais,
com o elevado propósito de garantir o apoio necessário e
indispensável às pessoas portadoras de necessidades especiais,
dignamente atendidas pelas Apaes mineiras.

Fiquei imensamente feliz com essa notícia, que vem ao encontro
dos reiterados apelos que formulei nesta Casa, por meio de inúmeros
pronunciamentos e por ocasião da homenagem que aqui prestamos
dos 50 anos do Movimento Apaeano do Estado de Minas Gerais.
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Aliás, nossa preocupação deu origem ao Projeto de Lei nº 2.098/2005,
de nossa autoria, que propõe a criação do Fundo Estadual de
Proteção às Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais -
Funpae.

Tenho certeza absoluta de que esta Casa poderá discutir, refletir e
aprovar esse importante projeto em favor das nossas Apaes. Aliás,
esse projeto já tem sido copiado por outros Estados da Federação,
garantindo recursos para as nossas centenas de Apaes espalhadas
pelo Estado de Minas Gerais, numa demonstração inequívoca de
gratidão e respeito às nossas educadoras, aos alunos, que merecem
uma atenção especial.

Tendo sido a proposição arquivada ao final da última legislatura,
requeremos seu desarquivamento e temos certeza de que, com a
solidariedade de todos os Deputados e todas as Deputadas, em
breve, teremos esse grande momento da aprovação do projeto
Funpae em favor das Apaes de Minas.

Por essa razão, quero também saudar o nosso Governador, que, por
meio da Secretaria de Saúde, na pessoa do nosso companheiro
Deputado Marcus Pestana, firma essa importante parceria com as
Apaes em favor das pessoas portadoras de deficiência. Serão
acolhidos, discutidos e aprovados os projetos que, com certeza, serão
apresentados e, conseqüentemente, referendados para a liberação de
recursos para as nossas Apaes.

Por fim, Sr. Presidente, quero expressar ainda nossa satisfação
pelos avanços empreendidos pela Copasa com vistas ao
aproveitamento do potencial do Circuito das Águas, a partir da
exploração dos recursos hidrominerais ali existentes, inclusive dos
parques de águas.

Mais uma vez fica evidente a contribuição desta Casa para a
solução de questões relevantes que denotam elevado interesse
público, o que tem sido muito importante na construção de grandes
projetos que, com certeza, se tornarão realidade.

Todos se recordam de que funcionou nesta Casa, no ano passado,
sob a Presidência do Deputado Dilzon Melo, hoje Secretário, a
Comissão Especial das Estâncias Hidrominerais, da qual tive o prazer
de ser o proponente e relator.
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Naquela oportunidade, ficou consignado em nosso relatório final a
imperiosa necessidade de intervenção do governo do Estado na
solução da questão, que se mostrava crítica e preocupante com
relação às cidades do Circuito das Águas do Sul de Minas.

A resposta do governo Aécio Neves foi pronta e imediata, com a
liberação de recursos destinados à recuperação dos parques de
águas localizados nas estâncias hidrominerais de nossa região sul-
mineira, além de agir com rapidez e propor a criação de subsidiária
integral da Copasa com atribuição de atuar na exploração dos
recursos hidrominerais, as melhores águas do mundo.

A Copasa Águas Minerais de Minas já é uma realidade e vai atuar
na exploração, distribuição e comercialização de quatro das mais
tradicionais marcas do Estado: Caxambu, Cambuquira, Lambari e
Araxá.

O investimento total de R$15.000.000,00 irá assegurar a geração de
milhares de empregos, além de possibilitar a recuperação e até
mesmo a expansão do potencial hidromineral e turístico de nosso
Estado.

Faço tais registros, Sr. Presidente, para ressaltar que o Governo de
Minas, sob a batuta do Governador Aécio Neves, avança na execução
de grandes compromissos, de grandes projetos, e temos a certeza
absoluta de que a Assembléia Legislativa sempre será parceira para
que possamos dar continuidade no desenvolvimento de nossa região.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, grande batalhador, no nosso Estado e na nossa
Assembléia, principalmente pelo Sul de Minas e Sudoeste.
Cumprimento-o pela batalha, luta e defesa dessa região,
especialmente no tocante às questões das estâncias hidrominerais.

Tenho dito que o Governador tem encontrado saídas para
problemas que considerávamos insolúveis. Visitei Cambuquira há 20
anos e voltei no ano passado. Fiquei estarrecido e triste de ver o
abandono, o sofrimento e o empobrecimento acelerado daquela
região.

Com esse projeto, para o qual V. Exa. tem dado uma grande
contribuição, Minas, por meio de nosso Governador Aécio Neves e da
Assembléia Legislativa, retoma o desenvolvimento daquela região,



1167

valorizando o que há de tão importante: a água e o turismo.
Parabéns por seu trabalho, e vamos juntos com a Assembléia para

fazer aquilo virar uma realidade.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço ao ilustre Deputado

Antônio Carlos Arantes, companheiro de jornada, de trabalho e de
grandes empreitadas no Sul de Minas. V. Exa., com certeza, será
peça fundamental também nesse mecanismo. Temos
responsabilidade com o povo da região sul-mineira.

Por fim, Sr. Presidente, saúdo a todos, encaminhando o meu abraço
à minha querida Ouro Fino, na pessoa do Prefeito Cacau, do Vereador
Tonhão, de todos os Vereadores, de nossas autoridades constituídas
e de nossos amigos, pela data festiva, amanhã, de 258 anos de feliz
aniversário. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Presidência verifica,

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião extraordinária de terça-feira, dia 20, às 20 horas, nos termos
do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de terça-
feira, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada será publicada na edição de 20/3/2007). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/3/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho e da Deputada Elisa
Costa

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
1º Painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras da Secretária Renata Maria Paes Vilhena - Palavras da Sra.
Márcia de Cássia Gomes - Palavras da Deputada Federal Jô Moraes -
Palavras da Sra. Tereza Cristina da Cunha Peixoto - Palavras da Sra.
Maria Elmira Evangelista do Amaral Dick - Palavras da Sra. Umbelina
da Consolação Lopes - Palavras da Sra. Maria de Nazareth Barreto de
Carvalho - Palavras da Sra. Neuza Melo - 2º Painel: Composição da
Mesa - Registro de presença - Palavras da Sra. Presidente - Palavras
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da Sra. Marlise Matos - Palavras da Sra. Tatau Godinho - Palavras da
Deputada Federal Jô Moraes - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - Encerramento.

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

Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h15min,

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

Ata
- A Deputada Maria Lúcia, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura

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

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de
debates “A participação da mulher nos espaços de poder”, em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

1º Painel
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à mesa as Exmas. Sras.
Deputada Federal Jô Moraes, membro da Comissão de Seguridade
Social e Família da Câmara dos Deputados; Renata Maria Paes
Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão,
representando o Governador do Estado, Aécio Neves; Márcia de
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Cássia Gomes, membro da Comissão Organizadora da II Conferência
Nacional de Políticas para as Mulheres, representando a Secretária
Especial de Políticas para as Mulheres, Ministra Nilcéa Freire;
Desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto, representando o
Tribunal de Justiça; Promotora de Justiça Maria Elmira Evangelista do
Amaral Dick, da Promotoria do Patrimônio Público, representando o
Ministério Público de Minas Gerais; Deputada Elisa Costa, Vice-
Presidente da Comissão do Trabalho desta Casa; Maria de Nazareth
Barreto de Carvalho, Vice-Presidente do Conselho Estadual da
Mulher; Defensora Pública Umbelina da Consolação Lopes,
representando a Defensoria Pública; Cel. PM Luciene Magalhães
Albuquerque, Subchefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas
Gerais e membro do Conselho Estadual da Mulher; e Neuza Melo,
representante do Fórum de Mulheres.

Palavras do Sr. Presidente
É com grande satisfação que, em nome da Assembléia Legislativa

de Minas, damos início às atividades que serão desenvolvidas nesta
Casa, hoje, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher: na
parte da manhã, o ciclo de debates "A participação da mulher nos
espaços de poder"; às 14 horas, o lançamento da II Conferência
Estadual de Políticas para as Mulheres; e às 16 horas, uma reunião
especial em que serão homenageadas mulheres que tiveram
destacada atuação em suas comunidades.

Antes de mais nada, parabenizamos as mulheres presentes e, por
extensão, todas as mulheres mineiras, por tudo o que representam
neste Parlamento, nas demais instituições públicas, no mercado de
trabalho, nos meios acadêmicos, na vida em sociedade, no âmbito
familiar, enfim, em todos os campos de convivência, por suas
qualidades, seu exemplo, sua capacidade de nos impulsionar como
seres humanos.

Parabenizamos, particularmente, o grupo seleto, dedicado e
competente que, nesta Casa, representa o conjunto das mulheres
mineiras: as Deputadas Ana Maria Resende, Cecília Ferramenta, Elisa
Costa, Gláucia Brandão, Maria Lúcia e Rosângela Reis, e a Deputada
Elbe Brandão, atualmente no cargo de Secretária de Estado
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
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Mucuri e do Norte de Minas. A elas, a nossa homenagem especial.
A razão de realizarmos um ciclo de debates sobre a participação da

mulher nos espaços de poder é o reconhecimento de que, apesar de
terem garantida em lei a igualdade de direitos, de serem maioria no
eleitorado, nas universidades e em muitas áreas de trabalho, as
mulheres ainda estão longe, no Brasil, de ter a devida
correspondência quando se trata de ocupar cargos e funções de
relevância.

No campo político, por exemplo, os resultados das eleições de 2006
mostram que conseguiram conquistar um mandato apenas 176
mulheres: 3 Governadoras, 4 Senadoras, 46 Deputadas Federais e
123 Deputadas Estaduais e Distritais.

No Legislativo, as mulheres ocupam apenas 9,1% das vagas,
percentual que situa o Brasil em último lugar entre os países da
América do Sul e à frente apenas da Guatemala e do Haiti, na
América Central. Numa relação de 172 países, ficamos no 130º lugar
na representação de mulheres nos parlamentos.

O lento avanço feminino nos espaços políticos reflete o que ocorre
em outros campos da vida nacional. A grande maioria dos postos de
comando no mundo empresarial e no meio acadêmico, por exemplo,
continua sendo ocupada por homens. À medida que a importância do
cargo aumenta, a participação das mulheres diminui. Uma mulher em
cargo de chefia ainda é vista como exceção.

Não há dúvida de que, com maior presença nos espaços de poder,
seja no Legislativo, no Executivo, no Judiciário, no Ministério Público,
no mundo corporativo, nas universidades e em outros campos da vida
em sociedade, as mulheres terão mais influência na formulação das
políticas de desenvolvimento e mais condições de reduzir as muitas
formas de desigualdade que enfrentam.

Gostaríamos de agradecer a presença das autoridades, das
expositoras, dos demais participantes deste evento, e a todas as
pessoas e instituições que colaboraram para sua realização. A
Assembléia de Minas recebe de braços abertos todas as iniciativas
que, como esta, visam a contribuir para a construção de uma
sociedade mais justa e igualitária. Muito obrigado.

Palavras da Secretária Renata Maria Paes Vilhena
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Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto
Pinto Coelho, demais representantes da Mesa, a quem cumprimento
na pessoa da Deputada Jô Moraes, senhoras e senhores, bom-dia a
todos. É um prazer estar com vocês neste ciclo de debates “A
participação da mulher nos espaços de poder”, promovido por esta
egrégia Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao lado de
mulheres que ocupam cargos tão importantes tanto na esfera federal
como na estadual.

Hoje a minha satisfação é ainda maior ao cumprir a dupla função de
representar o Exmo. Governador Aécio Neves e de estar à frente da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o que muito me
orgulha.

Ao longo do tempo, principalmente nas últimas décadas, as
mulheres têm lutado e enfrentado antigos valores e resíduos de uma
cultura arcaica que prevaleceu durante séculos, em que as posições
de comando e o poder decisório pertenciam unicamente aos homens.

Sempre coube a eles a última palavra, e restavam às mulheres as
tarefas essencialmente domésticas e a alfabetização dos filhos,
função que mais tarde foi dividida com as antigas educadoras, origem
do grande contingente de mulheres servidoras da área da educação.

Conforme dados fornecidos pela Rais, no ano 2000, no Brasil, dos
42.300 cargos de diretoria existentes no setor privado, menos de 24%
eram ocupados por mulheres. Entretanto, nas empresas de serviços
comunitários e sociais, as mulheres ocupam mais de 50% dos cargos
de diretoria.

Outro dado interessante, que merece destaque, sobre a presença
feminina é que as Diretoras predominam em empresas de maior porte,
são mais jovens do que os Diretores e ocupam o cargo há menos
tempo do que os homens.

No mundo, a situação não difere muito da brasileira, como podemos
constatar nos dados fornecidos pela Fortune 500. Nos Estados
Unidos, apenas 16% de seus maiores executivos são mulheres.
Aliado a esse baixo percentual, verifica-se que o salário médio das
americanas corresponde a 76% do salário dos homens.

De acordo com o relatório The Global Gender Gap Report 2006,
nenhum país do mundo conseguiu eliminar as diferenças de gênero.
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O que chegou mais próximo desse objetivo foi a Suécia, 1º lugar em
ocupação feminina dos espaços de poder e 9º em participação
econômica feminina. As mulheres ocupam nada menos que 52% dos
ministérios do país e 47% das cadeiras no parlamento.

As mulheres são pouco representativas no governo. Na política,
observamos que a ocupação feminina nas Câmaras Municipais de
Minas Gerais, como disse o Presidente da Assembléia, é
extremamente reduzida. Apenas 11% dos Vereadores são mulheres.
E, nas eleições de 2004, tivemos apenas 42 Prefeitas eleitas, o que
corresponde a 5% dos 853 Municípios.

Quanto à eleição para Governador dos Estados, em 2006, a
situação seguiu a mesma tendência. Dos 198 candidatos que
concorreram à eleição, cerca de 10% eram mulheres; dos 27 Estados,
9 não apresentaram candidatas, e apenas 3 obtiveram o 2º turno,
sendo eleitas 3 Governadoras.

Para a disputa do cargo de Presidente, pela primeira vez em nossa
história tivemos duas candidatas disputando o maior posto do
Executivo brasileiro.

Se, globalmente, constatamos que os espaços conquistados pelas
mulheres junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário ainda
são muito acanhados, observa-se que, na atual gestão do Estado de
Minas Gerais, sensível à capacidade das mulheres, tem-se tentado
reverter essa situação. Cargos de destaque estão sendo ocupados
por nós, mulheres, e encontramos colegas à frente de Secretarias
importantes, como as de Cultura, de Educação, de Turismo e para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de
Minas, bem como na Auditoria-Geral do Estado, na Defensoria
Pública, na Reitoria da Uemg, na Presidência de fundações e em
outros órgãos. Todas são executivas que, com competência e
dedicação, conseguem se desincumbir da árdua tarefa de conciliar as
questões de suas pastas com todos os demais papéis inerentes à sua
condição de mulher.

A criação recente, no âmbito do Executivo Estadual, da
Coordenadoria Especial de Promoção e Defesa da Mulher - Cedem -,
reafirma o compromisso do atual governo na luta contra a
discriminação de gênero. A referida Coordenadoria tem a importante
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missão de coordenar a política estadual para as mulheres e promover
a intersetorialidade entre as Secretarias de Estado gestoras dos
programas previstos nessa política. Pelos dados estatísticos
apresentados, verificamos números quase insignificantes delineando o
espaço e a participação das mulheres em todas as esferas do poder
decisório. Para reverter esse quadro, resta um longo caminho na luta
em prol da participação das mulheres em altos cargos nas
organizações.

Em nosso Estado, com a visão de um estadista, e atendendo aos
anseios dos movimentos das mulheres, em agosto de 1983 o então
Governador Tancredo Neves criou o Conselho Estadual da Mulher de
Minas Gerais, dando-lhe a missão de "formular uma política global
para atender aos interesses da mulher no âmbito do Estado". Muitos
avanços ocorreram desde então; entretanto, a luta pelo exercício
pleno da cidadania continua.

É determinante que se ampliem as discussões e reflexões sobre o
assunto, de forma a abrir caminhos para que as futuras gerações de
mulheres possam desempenhar seus papéis sem barreiras,
exercendo seus direitos e suas capacidades de forma plena.

A mulher já provou que é capaz de enfrentar grandes desafios
profissionais, mas a luta tem de continuar, não pela busca da
igualdade entre os gêneros, mas pela valorização das diferenças, pois
só assim será possível aproveitar ao máximo as características
próprias das mulheres, capazes de levar sua sensibilidade e
versatilidade a qualquer lugar. Obrigada.

Palavras da Sra. Márcia de Cássia Gomes
Bom dia a todos. Cumprimento as autoridades presentes, na pessoa

da nossa companheira que, há dois anos, ajudou-nos nessa batalha
incessante e que hoje está em Brasília, representando-nos na Câmara
Federal. Refiro-me à Deputada Federal Jô Moraes.

É uma honra, para mim, representar a Ministra Nilcéa Freire, que
está à frente da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.

Eu, Márcia, da Coordenadoria de Mulheres da Prefeitura de Belo
Horizonte; a Gláucia Helena, de Contagem; a Mercês, da Prefeitura de
Betim; e a Laís Ramalho, da Prefeitura de Sabará, fazemos parte de
um fórum de organismos de políticas para as mulheres e, desde 2003,
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temos desenvolvido uma política efetiva de construção de organismos
para as mulheres no Executivo municipal. Com esse trabalho, temos
articulado a possibilidade de outros Municípios da região
metropolitana seguirem nosso exemplo.

Desde a organização, mobilização e divulgação de uma estratégia
política extraída da II Conferência Nacional de Política para as
Mulheres, assumimos esse compromisso com a população de Minas
Gerais e, principalmente, com as mulheres, para fortalecer os
organismos de participação e ampliar a cidadania das mulheres.

Há dois anos, nesta Casa, aconteceu a I Conferência Estadual de
Políticas para as Mulheres e a pactuação do Plano Nacional, em que
a Ministra se fez representar por Cida Gonçalves, nossa companheira
da SPM. Esse movimento fez com que Minas Gerais, em 2/8/2005,
pactuasse os Planos Estadual e Nacional de Política para as
Mulheres. E, em agosto do ano passado, realizamos o fórum técnico
nesta Casa, que, mais uma vez, foi palco de importante e estratégico
momento, em que mulheres de todo o Estado puderam não apenas se
encontrar, mas também intervir em algumas ações e objetivos da
política estadual.

Neste momento, saúdo os companheiros da Defensoria Pública,
órgão que, como diz o Eduardo, tem um nome feminino. A partir de
um projeto, foram criados os núcleos de defensoria e defesa das
mulheres em situação de violência. É muito importante que tal
organismo se estabeleça em outros Municípios. Aliás, esse é um dos
nossos compromissos nesta II Conferência Estadual de Políticas para
as Mulheres. Vários Municípios já estão com suas conferências
municipais organizadas.

A Secretaria Municipal de Mulheres e eu, representando o Estado de
Minas Gerais na comissão organizadora, faremos com que Minas
Gerais sirva de exemplo para o restante do País.

Muito obrigada, e um bom trabalho para nós.
Palavras da Deputada Federal Jô Moraes

Bom dia a todos e a todas. Peço licença à Mesa para saudá-los em
nome de três pessoas: nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho, grande parceiro das mulheres, não apenas neste período,
mas durante todo o processo democrático que vivemos; a nossa Cel.
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Luciene - existiu uma Coronel, anteriormente, mas que nunca saiu das
tropas, das ruas. Parabéns, Cel. Luciene, que soube levar à
segurança pública o enfrentamento das maiores dificuldades, a
determinação da mulher mineira. E queria saudar, evidentemente,
essa categoria que luta, na pessoa da nossa Defensora Umbelina.
Todos nós somos parceiros de uma campanha que os Defensores e
as Defensoras aqui fizeram para criar condições mínimas para o
exercício de seu trabalho, defendendo o legítimo direito de terem
salários compatíveis com as funções que exercem.

Quero cumprimentar as queridas Deputadas desta Casa - minha
querida amiga Elisa Costa, Ana Maria Resende, Cecília Ferramenta,
Gláucia Brandão, Elbe Brandão, Maria Lúcia, Rosângela Reis - e
também agradecer aos Deputados que aqui vieram se incorporar ao
nosso processo de combate à discriminação de gênero - Deputado
André Quintão, meu companheiro de partido; Deputados Carlin Moura,
Domingos Sávio, Elmiro Nascimento, que aqui estava; Deputados
Paulo Cesar e Inácio Franco, que se incorporam ao processo de luta
que não é nosso, mas da sociedade.

Quero registrar que esta é uma Casa que testemunha grandes
avanços, que precisa ter visibilidade. Pela primeira vez, alteramos
aqui a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada com o indicativo da
obrigatoriedade de recursos orçamentários para a implementação de
programas. Fruto de conferência estadual - levamos uma proposta ao
Governador do Estado, com a contribuição de todas as Secretarias,
sobretudo da Seplag -, transformou-se em política estadual de apoio
às mulheres. Agora, estamos criando a coordenadoria. Estamos
fazendo, sobretudo, um enorme esforço de desenvolver políticas
públicas pensadas e produzidas pelos técnicos do Estado e com essa
grande participação das mulheres mineiras, para que, efetivamente, a
luta contra a discriminação de gênero deixe de ser um problema das
mulheres e se transforme em política de Estado. Essa é a grande
conquista. Hoje, neste momento, selamos mais um avanço e,
sobretudo, a continuidade do que consideramos a mais longa das
lutas, a luta pela igualdade, para que os iguais sejam tão iguais
quanto aqueles que têm as melhores chances.

Parabéns, mulheres mineiras, Deputadas e Deputados. Obrigado,
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Presidente Alberto Pinto Coelho.
Palavras da Sra. Tereza Cristina da Cunha Peixoto

Bom dia a todos. Sem discriminar, gostaria de saudar todas as
autoridades da Mesa na pessoa do ilustre Presidente da Assembléia
Legislativa e de dizer da minha alegria de aqui estar neste ciclo de
debates sobre a participação das mulheres no poder, em nome do
Tribunal e representando o emérito Desembargador Orlando
Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais.

Que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento aos
organizadores deste ciclo de debates, que, tenho a certeza, constitui
um fórum de troca de experiências, de idéias. Sairemos daqui mais
fortalecidas, evidentemente, e com esperança mais acentuada de que
o princípio da igualdade - princípio inscrito na Constituição da
República e em cada uma das Constituições dos Estados - possa
realmente ser cumprido. Até agora, o cumprimento do princípio da
igualdade é apenas parcial.

Feitas essas considerações, gostaria de trazer alguns dados
históricos que demonstram que a luta da mulher, embora de séculos,
só encontrou ressonância, amparo e albergamento no século XIX.

No Brasil, o governo federal só permitiu à mulher o acesso às
instituições de ensino superior em 1879. A mulher só pôde votar e ser
votada neste país em 1933. O primeiro país do mundo a reconhecer o
voto feminino foi a Nova Zelândia, em 1879. Demoramos quase 100
anos para avançar.

Quero trazer aos senhores mais outro dado. Somente em 2000 uma
mulher ocupou um cargo na cúpula do Poder Judiciário, na Corte
Constitucional deste país, no Supremo Tribunal Federal: a Ministra
Ellen Grace Northfleet. Ela foi nomeada pelo então Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso. A Ministra Ellen Grace
Northfleet tomou posse no dia 14/12/2000. Se levarmos em
consideração tão-somente a data de instalação do Supremo Tribunal
Federal, que foi em fevereiro de 1891, demorou 110 anos para uma
mulher ocupar um cargo de Ministra da Corte Suprema deste país. Se
considerarmos os tribunais superiores do Império e da Colônia, a
Casa da Suplicação e o Supremo Tribunal de Justiça, que era o
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Tribunal do Império, demorou 192 anos para a mulher ocupar um
cargo na cúpula do Poder Judiciário.

A Ministra Ellen Grace tomou posse em 2000, conduzida pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso, e hoje é Presidente do
Supremo Tribunal Federal. Isso acontece pela primeira vez na história.
Ela não só é a primeira mulher a ascender à cúpula do Judiciário, mas
também a primeira mulher a ocupar a Presidência da Corte Superior.
É uma glória para nós, mulheres, um motivo de muito orgulho, pois ela
exerce seu cargo com serenidade, elegância e percuciência muito
grandes. E, mais, S. Exa. conseguiu despolitizar a Corte Superior, ao
contrário da gestão anterior. A Corte Suprema deste país não pode ter
o color político, mas tão-somente o color constitucional.

Mas não é só a Ministra Ellen Grace que ocupa um cargo na cúpula
do Poder Judiciário. A Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, mineira
de Espinosa, foi alçada ao cargo de Ministra do Supremo Tribunal
Federal e tomou posse no dia 21/6/2006. S. Exa. é motivo de orgulho
para cada um de nós, mineiros, e para cada uma de nós, mulheres.
As decisões da Ministra Carmen, recentemente conduzida ao tribunal,
são lapidares. Ela é uma profunda estudiosa do direito. Dedicou sua
vida inteira ao estudo da matéria. Na minha visão otimista - e sou
extremamente otimista -, demoramos 192 anos para chegar à Corte
Superior e somente mais cinco anos para obter a segunda vaga no
Supremo Tribunal. As coisas estão mudando.

Na cúpula do Poder Judiciário, além do Supremo Tribunal Federal,
temos o Superior Tribunal de Justiça, instalado em Brasília, que
decide as questões infraconstitucionais, isto é, as violações a leis
federais, em face da Constituição. O Superior Tribunal de Justiça tem
em sua composição 33 Ministros, 28 homens e 5 mulheres. A
proporção da atuação da mulher na cúpula do Judiciário, nos tribunais
superiores, é de aproximadamente 20%.

No caso de Minas Gerais, a primeira mulher a atingir uma posição
na 2ª instância, ou seja, na Corte de Justiça do Estado, foi a Dra.
Branca Rennó, que foi promovida, por antigüidade, para o extinto
Tribunal de Alçada, em 1985. Em 1988, também foi promovida, por
antigüidade, para o Tribunal de Justiça do Estado, a fim de atuar como
Desembargadora.
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Nos tribunais estaduais superiores, nos Tribunais de Justiça dos
Estados - Minas não está muito afastada da visão nacional, porque
somos 120 Desembargadores, mas somente 15 são mulheres -, a
participação feminina está em torno de 20%, à exceção de um Estado
da Federação, o Estado do Pará, onde a participação da mulher é
diferenciada: 65% dos Desembargadores são mulheres, e 35% são
homens. Nos Estados do Nordeste, em Minas Gerais e no Rio Grande
do Sul, a participação da mulher já é um pouco mais volumosa, um
pouco menos tímida, digamos assim.

Cada vez que nos aproximamos do comando, do poder,
percebemos que a participação da mulher fica um pouco mais tímida e
limitada. Esse fenômeno é conhecido como masculinização do
comando e feminilização da subalternidade, ou seja, quanto mais se
chega à cúpula do poder menos marcante é a presença feminina.
Precisamos lutar contra isso. Trago dados do Poder Judiciário que
mudarão essa visão em pouco tempo. Tenho sempre uma visão muito
otimista dos fatos sociais. Como o ingresso na carreira da
magistratura é por concurso de provas e títulos, a participação da
mulher está em torno de 35% ou 40%. Ela já está tendo êxito na
aprovação em concursos.

Em dados que compilei da Escola Judicial Desembargador Edésio
Fernandes, pude observar que, a partir de 1976, data da instalação
dessa escola, até 1987, nas aprovações em concursos, eram duas ou
três mulheres para 65, 30, 45 ou 28 homens. Em 1980, 1984 e 1987,
não houve aprovação de mulheres. Somente homens foram
aprovados nos concursos.

A partir de 1989, a situação se inverteu: a mulher começou a ter
acesso aos concursos. A participação, que ficava em torno de 22%
nos anos de 1989 a 1997, foi incrementada. Hoje, está em torno de
35%. Não somos maioria, evidentemente, mas estamos chegando a
um número acentuado. Como no Judiciário as promoções são feitas
por antigüidade e por merecimento, possibilitando o acesso de todos
os membros que compõem o Poder Judiciário à cúpula, que é o
Tribunal de Justiça, brevemente estaremos - senão com a maioria -
com um grande número de Desembargadoras.

Não mais 15, como agora, que correspondem a quase 13% da
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composição final do Tribunal, mas tenho certeza de que estaremos
brevemente com uma composição muito diferenciada.

Volto a dizer que a minha visão dos fatos sociais é sempre muito
otimista. Levamos 192 anos para alcançar uma vaga na cúpula do
Poder Judiciário, na corte suprema deste país. Mas, em cinco anos,
foi nomeada a nova Ministra, Carmen Lúcia. O tempo, então, já
diminuiu. E ele nos é favorável porque, como disse, estamos
ingressando na base da pirâmide do Poder Judiciário e logo
chegaremos à sua cúpula, sem sombra de dúvida.

Queria finalizar as minhas palavras com uma poesia de Cora
Coralina, que, para mim, traduz a essência da alma feminina: “Sou
aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida,
não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e
pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista”.
Obrigada.

Palavras da Sra. Maria Elmira Evangelista do Amaral Dick
Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de me desculpar porque, por

um desconforto, farei a minha exposição assentada. Em primeiro
lugar, cumpre-me parabenizar a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais pelo evento que resgata a trajetória e a história da mulher,
prestando-lhe esta homenagem com o ciclo de debates “A
participação da mulher nos espaços de poder”. Cumprimento também
as nobres mulheres presentes nesta Mesa, todas ocupantes de
cargos relevantes e com histórico de desempenho brilhante de seus
papéis, bem como o nobre Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente
da Assembléia e da Mesa de abertura dos trabalhos, agradecendo a
oportunidade de representar o digníssimo Procurador-Geral de
Justiça, Jarbas Soares Júnior.

Sabemos todos que a data que celebra o Dia Internacional da
Mulher foi escolhida em razão do dia em que 129 operárias morreram
queimadas em Nova Iorque, quando pleiteavam os seus direitos
trabalhistas. De lá para cá, muitas lutas foram travadas para garantir a
participação da mulher no poder, bem como a sua inclusão no
mercado de trabalho, influenciando efetivamente a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária e contribuindo para a formação do
conceito real da palavra cidadania. Muitos fatos se sucederam para
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garantir à mulher o direito de disputar e concorrer a cargos públicos.
Ao alcançar o tão almejado cargo, o que cabe a essa mulher, o que se
espera dela e como pode e deve continuar a sua luta,
desempenhando agora a parcela de poder soberano a ela conferida?

Sou Promotora de Justiça há 13 anos e atuei por nove anos no
interior. Sei que agora há uma série de atividades, posturas
reservadas, posições que devem ser estabelecidas ao longo da
carreira, com o esforço contínuo para se buscar a efetividade do
trabalho e resultados profícuos. Entendo que devemos aprimorar as
nossas habilidades e aperfeiçoar os nossos conhecimentos com
cursos e estudos específicos, para apresentarmos à sociedade
trabalhos bem estruturados, fundamentados, garantindo o resultado
que buscamos ao propor uma ação ou ao participarmos de uma mesa
de negociação e garantindo também a segurança no nosso agir.
Como diria Leonardo Da Vinci: “Não basta saber, precisamos aplicar;
não basta estar disposto, é preciso fazer.”. Ao fazermos, de forma
realizadora, apesar de todas as dificuldades, tomamos a iniciativa,
mudamos as coisas e deixamos a nossa marca, a nossa assinatura.

Principalmente nas comarcas do interior, onde não há
especialização temática de atuação, a Promotora de Justiça atua em
várias frentes de modo continuado, sempre buscando uma sociedade
mais igualitária e promovendo a verdadeira inclusão social ao procurar
fornecer moradia, lar, educação, cultura, educação e saúde às
crianças, às mulheres e aos homens. Além disso, busca a pacificação
de conflitos ouvindo as partes litigantes, tendo a alegria de
compreender a problemática em questão e de chegar à alma das
pessoas, o que torna o nosso ofício apaixonante.

O ouvir se sobrepõe ao falar, pois, ouvindo-se atentamente,
entende-se o conflito e busca-se uma solução, seja judicial, seja
extrajudicial. Como todos os problemas que chegam até nós são
árduos e angustiantes, temos de saber oferecer uma boa palavra,
uma palavra de conforto ao aflito, ao desamparado, ao marginalizado,
antecedendo sempre a propositura de uma medida eficaz que sane o
problema em questão.

Destaquei o estudo, o ouvir, a promoção, mas também gostaria de
destacar a adoção de uma posição reservada. Há casos em que o
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perigo é evidente. Em duas oportunidades, estive escoltada pela
brilhante Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A primeira vez
aconteceu na Comarca de Campo Belo - eu e a magistrada -, quando
atuávamos em um processo relacionado a tráfico de drogas, com a
apreensão de 400kg de maconha e com a prisão de oito dos
quadrilheiros, componentes dessa associação. Tivemos ameaças
efetivas e permanecemos por dois ou três meses escoltadas pela
Polícia Militar. A segunda vez foi quando atuei de março de 2003 a
março de 2005, pela Promotoria de Justiça de Conflitos Agrários, em
algumas viagens para conhecer, fiscalizar e analisar os
acampamentos rurais de trabalhadores sem terra por conta do conflito
fundiário.

Atualmente, na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio
Público, há uma responsabilidade desdobrada. Tomamos medidas
que visam à restituição do patrimônio público lesado, perseguindo o
dinheiro público desviado, com punições na órbita da improbidade
administrativa e da lavagem de dinheiro para se tutelar a integridade
do patrimônio público. Patrimônio público é um bem que pertence a
todos nós e às futuras gerações. Temos o dever de entregá-lo a essas
futuras gerações sem máculas, sem o mal maior da sociedade atual: a
corrupção. Também temos o dever, a preocupação de não expor, de
forma prematura, o investigado, fornecendo à publicidade os atos e os
indícios relevantes após a análise dos elementos obtidos.

Vê-se, assim, que a trajetória destaca atributos femininos no
exercício do poder, buscando a efetividade em vez do ruído, trazendo
à tona a máxima de que a autoridade também pode ser exercida por
meio do silêncio em cada caso concreto. Isso é feito diariamente, em
cada comarca do Estado, por cada Promotora de Justiça em feitos
não divulgados.

Finalmente, apesar do muito que deve ser feito, que a mulher
Promotora de Justiça possa administrar os diferentes papéis que lhe
competem na sociedade, com participação efetiva na estruturação de
uma sociedade harmônica e do processo histórico, conciliando o
desenrolar de suas vidas pessoais com o exercício de sua escolha
profissional, com dedicação, firmeza e também com a ternura que lhe
é peculiar, lembrando sempre que todo dia é dia da mulher.
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Vou citar alguns dados do Departamento Administrativo da
Procuradoria-Geral de Justiça que demonstram que, num universo de
764 Promotores de Justiça em atividade, 483 são homens e 281,
mulheres, numa proporção de 60% por 40%. No caso do universo de
Procuradores de Justiça, há 113 Procuradores, 89 homens e 24
mulheres, numa proporção de 78% por 22%. Apesar de existir esse
número não igualitário em proporções, acredito que ele representa um
avanço para a mulher que ocupa cargos que, em um passado recente,
eram apenas destinados ao universo masculino.

Agradeço a oportunidade de passar esse recado, representando o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Novamente parabenizo
a Assembléia Legislativa pela iniciativa deste encontro. Muito
obrigada.

Palavras da Sra. Umbelina da Consolação Lopes
Bom dia a todos. Cumprimento todos na pessoa da minha querida

Luciene Albuquerque, nossa Coronel. Simplesmente informarei para
aqueles que não sabem que a Defensoria já possui um trabalho
voltado diretamente à mulher vítima de violência doméstica, o Núcleo
de Defesa dos Direitos da Mulher - Nudem -, em situação de violência.

Por causa do Núcleo, fomos agraciados pelo Prêmio Innovare,
diretamente do Ministério da Justiça, o qual nos foi entregue pelo
Presidente da República, Lula, em dezembro de 2005. Já realizamos
esse trabalho há dois anos. Para isso, contamos com cinco
Defensoras, duas assistentes sociais, duas psicólogas, e é um
trabalho em prol da defesa da mulher.

Aproveito a oportunidade para cumprimentar as mulheres pelo dia 8,
um dia muito importante para nós. Agradeço à Assembléia pelo
convite e desejo que tenham bons trabalhos hoje à tarde. Obrigada.

Palavras da Sra. Maria de Nazareth Barreto de Carvalho
Bom dia a todos e a todas. Na pessoa da Cel. Luciene, cumprimento

toda a Mesa e todas as mulheres presentes. Agradeço à bancada
feminina da Assembléia pela iniciativa deste evento, que será, para
nós, um divisor de águas. Estamos recebendo homenagem pela
manhã, haverá o ciclo de debates à tarde, muito necessário para os
movimentos. À tarde, também ocorrerá o lançamento da II
Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres. É outro momento
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significativo, pois sabemos que, por meio das discussões e de
políticas públicas, é que teremos garantidos os direitos humanos das
mulheres. Esta data, para nós, será um divisor de águas. Fico muito
feliz por estar aqui, vendo a representatividade dos movimentos de
mulheres e do poder público, porque juntos é que podemos realizar.
Sozinhos, sabemos que ninguém realiza nada. Sabemos também que
o Brasil é signatário de um acordo na ONU para alcançar os objetivos
do milênio. O terceiro objetivo diz respeito a nós, que é a igualdade
entre homens e mulheres e a valorização da mulher.

Estamos nessa luta. No dia de hoje debateremos essa questão e
daremos continuidade às conferências que serão realizadas nos
Municípios e na Casa. À tarde, falaremos sobre isso. Estamos todos
de parabéns pela luta. Agradecemos muito às Deputadas que tiveram
a iniciativa de nos homenagear e abrir um espaço de debate para as
mulheres. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Neuza Melo
Bom dia a todos e a todas. Peço licença às autoridades presentes

para cumprimentar e fazer a minha saudação inicial à pessoa de
Jovita Levy, combativa e aguerrida integrante do Movimento de
Mulheres desta cidade.

Estamos vivendo um momento muito importante no Estado. Em
primeiro lugar, desde que me lembro, temos na Casa uma bancada de
mulheres, uma bancada feminina que busca um trabalho articulado
entre si e com o movimento social de forma ampla. Sempre tivemos
representantes femininas nesta Casa. A Deputada Jô Moraes cumpriu
um papel importante na última legislatura, mas, pela primeira vez, há
um grupo de mulheres interessadas nessa participação, na construção
desse diálogo com o movimento social.

Foi criada a Coordenadoria Estadual de Direitos da Mulher, que
esperamos seja um espaço real de articulação de políticas públicas no
Estado para as mulheres. Essa Coordenadoria precisa ter a
preocupação de ouvir os movimentos feministas da cidade e do
Estado para cumprir um papel importante na construção e execução
de políticas públicas para as mulheres.

Este é um cenário muito bom para começarmos a trabalhar as
conferências. O nosso espaço vem-se frutificando nesse processo de
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discussão. O Fórum de Mulheres realizado no ano passado trouxe
importante contribuição. Então, temos de aproveitar tudo na
construção das conferências de mulheres.

Ao mesmo tempo, quero saudar a Cel. Luciene, mulher que tem
conquistado importante espaço na Polícia Militar, espaço esse nunca
alcançado antes. Mas não posso deixar de questionar a ação da
Polícia Militar no dia 8 de março em relação às mulheres que foram ao
Mineirinho e à Praça da Estação. Essas mulheres estavam nesses
locais em manifestações do dia 8 de março, debatendo seus direitos e
construindo seu processo de trabalho. A polícia, no entanto, deixou-as
detidas no Mineirinho numa atuação muito ruim, como de resto tem
sido em relação aos movimentos sociais. Não é o que esperamos
neste momento. Estamos em época de construção da democracia e
queremos respeito.

Finalmente, faço um apelo aos movimentos feministas e sociais do
Estado para que participem do processo de construção da
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. Temos de buscar
essa participação com a consciência e a responsabilidade de que
estamos construindo história, a nossa história.

Espero que tenhamos um bom dia de trabalho. Sabemos que a
discussão sobre a mulher e o poder é fundamental para a ampliação
da participação das mulheres, mas esperamos também dar início a
esse processo das conferências de forma muito consistente, para que
venham trazer frutos para nós neste Estado. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa manifesta seus
agradecimentos às autoridades e demais personalidades que
participaram deste ciclo de debates.

2º Painel
A Sra. Presidente (Deputada Elisa Costa) - Bom-dia a todos e a

todas. Quero dizer que formaremos uma nova Mesa para os debates.
Agradeço a presença dos componentes da Mesa para o 1º Painel e de
todas as pessoas que deram sua contribuição nessa abertura,
pedindo que permaneçam conosco ao longo do ciclo de debates e
também na parte da tarde. Recebam as nossas mulheres guerreiras,
trabalhadoras e, principalmente, lutadoras por uma vida mais digna
para todas nossos agradecimentos pela presença.
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Composição da Mesa
A Sra. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa

para o 2º Painel as Exmas. Sras. Deputada Federal Jô Moraes,
membro da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos
Deputados; Tatau Godinho, ex-Coordenadora da Coordenadoria de
Mulheres da Prefeitura Municipal de São Paulo; Marlise Matos,
Coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher -
Nepem-UFMG -; ex-Deputada Maria Tereza Lara; e as Deputadas
Maria Lúcia, Vice-Presidente da Comissão de Educação desta Casa;
Gláucia Brandão, Presidente da Comissão de Cultura desta Casa; e
Cecília Ferramenta, membro da Comissão de Turismo desta Casa.

Registro de Presença
A Sra. Presidente - A Presidência registra a presença dos lutadores,

homens e mulheres, da Defensoria Pública; da Dra. Silvana, Delegada
Titular da Delegacia de Mulheres; da nossa companheira Gláucia, da
Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres,
representando a ex-Deputada Marília Campos, hoje Prefeita.
Obrigada, Gláucia, a quem parabenizamos pelo Espaço Bem me
Quero, que acolherá mulheres vítimas de violência, além de realizar
intervenções sociais, jurídicas e psicológicas, a fim de enfrentar a
violência e promover mudanças na auto-estima, na identidade, nas
relações afetivas e sexuais, para fortalecer a construção da cidadania
e o empoderamento das mulheres. Registramos e agradecemos a
presença da Sra. Laís Ramalho, da Coordenadoria dos Direitos da
Mulher de Sabará; da Dra. Regina da Conceição Pereira, Defensora
Pública e Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de
Juiz de Fora; da Vereadora Maria Lúcia, de Ribeirão das Neves; da
Sra. Laís Ramalho, Coordenadora Municipal dos Direitos da Mulher de
Sabará; da Sra. Mary Simone, Delegada da Mulher e Vereadora de
Araguari; da Sra. Tereza Paula da Silva, do Movimento de Mulheres
de Ipatinga, atendendo a convite feito pela Deputada Cecília
Ferramenta; e das Sras. Ângela e Elisângela, da Secretaria de
Mulheres do Sindágua, que, durante muitos dias, debateram conosco
o projeto da subsidiária da Copasa; da Lucimar de Almeida,
representando a Secretaria da Mulher Trabalhadora da CUT, e da
Gislene Gonçalves dos Reis, tão bem representando a Coordenação
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dos Movimentos Sociais da CUT. Nossos agradecimentos à
representação da CUT aqui presente; da Rosamaria, Presidente do
Conselho Municipal da Mulher de Ouro Branco.

Palavras da Sra. Presidente
Quero dizer-lhes que, em dezembro do ano passado, votamos um

projeto de lei que cria subsídios para garantir melhores condições de
trabalho e de atendimento no Estado, já que tal órgão exerce um
papel importantíssimo, pois os Defensores Públicos permitem o
acesso à justiça a mulheres carentes e aos mais pobres do Estado de
Minas Gerais. Então, em nome da bancada feminina, quero dizer que
todas as Defensoras e todos os Defensores Públicos podem contar
com o nosso apoio, porque estaremos lutando para que, de fato, esse
direito a um salário mais digno seja garantido agora, com a
implementação da lei no Estado de Minas Gerais. De início, quero
fazer um agradecimento. Neste ano a Assembléia Legislativa, por
meio do seu Presidente Alberto Pinto Coelho e de toda a equipe, junto
à bancada feminina e aos movimentos sociais que foram convidados -
aliás, desde o primeiro momento demonstraram uma participação
muito grande na preparação deste ciclo de debates - avançou no que
diz respeito à discussão sobre os espaços da mulher nesta
Assembléia e, principalmente, na sociedade. As comemorações,
sobretudo os desafios e as conquistas, acontecerão ao longo de todo
o mês de março, tanto do ponto de vista do conteúdo político, como
também de avaliação das experiências positivas, acertadas e exitosas
dos grupos organizados de mulheres, dos grupos feministas, dando
visibilidade ao seu trabalho em Minas Gerais. Essa também foi uma
contribuição importante. Portanto, merece destaque essa nova
reflexão e esse novo comprometimento da Assembléia com a causa
da mulher neste mês de março.

Quero fazer um segundo registro. Na sexta-feira passada, o
Presidente da Câmara Federal, Deputado Arlindo Chinaglia, a convite
da Assembléia, veio discutir a reforma política e, especialmente, o
financiamento público e as listas, que abrem um espaço importante
para a mulher. Na ocasião, ele nos deixou de presente esse texto, Jô,
um livro impresso em comemoração ao dia 8 intitulado “Legislação da
Mulher”, que reúne toda a legislação brasileira relativa à mulher.
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Pedimos mais exemplares, que possam chegar até à Assembléia,
assim como a todos os movimentos sociais, para que possamos
conhecer e para que seja objeto de pesquisa e de debate para o
nosso movimento.

Acho que posso fazer um registro em nome da bancada.
Reivindicaremos da Assembléia Legislativa uma publicação à
semelhança, para a legislação estadual de Minas Gerais, como fruto
desse ciclo de debates, além da revista que será publicada sobre o
tema feminino.

Gostaria de prestar outra informação, que considero importante,
sobre uma pesquisa divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento
Social, publicada no dia 8, com os seguintes dizeres: “O Bolsa-Família
dá mais autonomia às mulheres brasileiras. Mais inserção social e
poder de compra, mais afirmação do espaço e ampliação do acesso a
serviços públicos de educação e saúde, e principalmente o aumento
da presença nas decisões do lar e da comunidade e melhoria da
qualidade de vida, foram os impactos do Bolsa-Família no dia-a-dia
das mulheres”. Alguns outros dados constatados pela pesquisa
encontram-se aqui.

Por fim, outra informação. A partir de ontem, dia 13, as mulheres
trabalhadoras rurais brasileiras terão igualdade de condições nos
procedimentos de implantação da reforma agrária. Elas terão
preferência no momento da seleção e estímulo para participar dos
assentamentos da reforma agrária no País como produtoras. A partir
de ontem, essa instrução normativa publicada no diário oficial
começou a se tornar realidade.

Registro que Minas Gerais também teve um empenho muito grande
nesse 8 de março, com a presença de muitos movimentos sociais nas
ruas de Belo Horizonte, com a participação das trabalhadoras rurais
da Via Campesina e de outras organizações que se manifestaram em
Minas Gerais.

Recebemos aqui, para um comunicado oficial: “As mulheres de
Contagem ganham o Espaço Bem Me Quero. No Dia Internacional da
Mulher, a Prefeitura de Contagem inaugurou o Espaço Bem Me
Quero, localizado ao lado da Delegacia de Mulheres. O local acolherá
mulheres em situação de violência”. Parabenizamos Contagem por
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mais esse espaço de luta na defesa das mulheres de Minas Gerais.
Com essas informações e com mais dois grandes desafios, que são

a implementação da Lei Maria da Penha e um outro grande desafio,
que é aumentar a representação da mulher nos espaços públicos e de
poder, avançando a nossa democracia, abrimos essa segunda Mesa
da parte da manhã.

Palavras da Sra. Marlise Matos
Bom-dia a todas e a todos. É com muito prazer que hoje represento

a UFMG, por meio do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher,
do qual sou a atual Coordenadora. Hoje falarei especificamente sobre
as mulheres, as desigualdades e o poder. Algumas palestrantes
anteriores mencionaram estatísticas a respeito desse tema. Teremos
a oportunidade de discutir isso aqui. Serei o mais breve possível e, de
antemão, peço desculpas porque o tempo é muito curto.

Uma primeira questão digna de nota é que a inclusão das mulheres
na esfera pública é um avanço significativo, inclusive do ponto de vista
democrático, mas temos que contrabalançá-la à existência e
perseverança de muitas estratégias de opressão e discriminação em
que continuam operando e vivendo as mulheres.

Essa palestra foi pensada com três eixos. O primeiro seria o direito
das mulheres na plataforma dos direitos humanos. Falarei muito
rápido sobre isso porque não temos muito tempo. Falarei sobre alguns
dados de representatividade de inclusão de mulheres em alguns
campos da esfera pública no Brasil, especialmente no Poder
Executivo, no Judiciário e no Legislativo. O Nepem está fazendo uma
pesquisa aprofundada sobre a participação das mulheres na esfera
legislativa. Estamos entrevistando todas as candidatas à Assembléia
Legislativa de Minas Gerais no pleito do ano passado; entrevistamos
as eleitas da legislatura passada e as Deputadas Federais da última
legislatura. Já fizemos metade desse trabalho, que é árduo porque as
nossas Deputadas são muito ocupadas. Até solicitamos às Deputadas
da Casa que nos recebam para que possamos terminar esse trabalho
que está rendendo alguns frutos.

Vocês me desculpem mas não dará tempo de falar muito sobre os
direito humanos. Hoje já não resta dúvida de que há um grande
avanço nesses campos que estão listados, que são as plataformas de
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luta do movimento de mulheres no Brasil: saúde sexual e saúde
reprodutiva, direitos trabalhistas e previdenciários, direitos políticos e
civis e violência de gênero. Avançamos muito nessas arenas, mas
muito ainda tem que ser conquistado. E aqui vamos discutir um pouco
sobre a percepção da equidade de gênero no espaço dos poderes
constituídos do Estado brasileiro.

Um ponto a mencionar é a cidadania ainda incompleta das
mulheres, porque vivemos uma situação evidente de sub-
representação. O processo dessas conquistas é histórico. Uma das
formas de opressão é o esquecimento. As pessoas se esquecem de
que desde o Brasil Colônia existiram mulheres que estavam à frente
de um processo de busca de transformações. Uma forma de oprimir é
esquecer, é não ter memória desse processo constante de luta. Não
começamos do zero o Plano Nacional de Políticas para Mulheres de
2004. Temos uma história, que é pouco mencionada, de luta, de
enfrentamento para conquistar esses espaços.

A igualdade política que nos traz aqui hoje é o objetivo básico da
democracia. Portanto, se não temos essa igualdade política realizada
de forma plena, posso afirmar que temos um déficit democrático.
Vivemos no Brasil, do ponto de vista da qualidade da nossa
representação legislativa, um problema para a democracia. Temos um
estágio ainda a ser consolidado de real eqüidade de gênero, que é um
elemento importante do processo democrático.

A convenção para a eliminação de todas as formas de discriminação
contra a mulher, ratificada pelo Brasil desde 1984, prevê o direito de
ser votada e de votar nas eleições, participar da formulação e da
execução das políticas governamentais, de participar de organizações
e associações governamentais e não governamentais e de participar,
portanto, da vida pública do País. Mas isso existe? As mulheres estão
ocupando esses espaços?

Os dados que nos interessam estão em vermelho, para vermos o
quão sofridos são esses números.

Farei uma propaganda. Qualquer pessoa pode acessar o “Google” e
solicitar o documento “O Progresso das Mulheres no Brasil”,
elaborado pelo Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da
Mulher. Vocês encontrarão boa parte desses dados aqui listados.
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Nesse “site”, vocês poderão baixar esse livro inteiro e ter acesso a
informações até o ano de 2002. Esses dados fornecem um panorama
bastante bacana sobre o que apresentarei a seguir.

A participação feminina no Poder Executivo Estadual, de 1998 a
2000, foi 4%. Na esfera municipal, registramos a participação de mais
ou menos 3%. Na administração pública federal, se verificarmos os
cargos de DAS, os mais altos na hierarquia funcional pública federal,
onde quanto maior o número, maior o salário e mais alto o cargo,
notaremos que 52% das servidoras estão no DAS 1 e apenas 17%
recebem os proventos relativos aos DAS 5 e DAS 6.

Em relação ao Ministério das Relações Exteriores, dos 98
Embaixadores no ano de 95, apenas 3,52% eram mulheres. Esse
percentual aumentou um pouco, em 2002, para 4,45%.

No que diz respeito à representatividade no cargo de Ministro, o
Brasil historicamente apresenta uma sub-representação de mulheres
nos altos escalões ministeriais do País - de 6,2% foi para 12%, e caiu
para 11%. Em 2003, houve a novidade de algumas Ministras estarem
à frente de cinco pastas importantes. Esse foi o maior número
alcançado até agora.

Em relação ao Poder Judiciário, as colegas que me antecederam
falaram sobre essa questão. Os dados vão até 2002, mas revelam
essa sub-representação.

Pensando em outras esferas político-decisórias, 5% de mulheres
estão na direção nacional dos partidos; 10% em 98 e 12% em 2000.
Verificamos que está havendo um aumento, mas muito lento.

É interessante percebermos que, no que diz respeito às diretorias de
empresas, as mulheres só ultrapassam esse famoso teto de vidro
dependendo do segmento ocupacional em que são inseridas. Nos
serviços comunitários, sociais e pessoais, foram registrados 50% de
mulheres em cargos de chefia das empresas, mas, nos outros cargos,
em que são discutidos orçamentos e finanças, onde há realmente
recursos a serem geridos, as mulheres não se encontram.

Nos setores das indústrias, como a manufatureira, foram registrados
apenas 11% de ocupação das mulheres. No Legislativo, que é o que
nos interessa, segundo dados de 2006, o Brasil amarga a 74ª posição
mundial. Cerca de 191 países compõem o planeta, e o Brasil perdeu
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posição para vários, por exemplo, Costa Rica, Argentina, Uruguai,
Peru, Equador, México, Venezuela, Bolívia, El Salvador, Panamá,
Nicarágua, Chile, Barbados, República Dominicana, Jamaica e
Paraguai. Estamos muito mal na fita. O índice de representação está
ainda muito baixo.

Leva-nos realmente à reflexão imaginar que, ao longo de todos
esses anos, desde 1932, quando as mulheres adquiriram direito a
voto, a representação das mulheres aumentou de 1% para algo em
torno de apenas 10%. Aplaudo a idéia de se discutir esse tema nesta
conferência, porque é algo digno de ser debatido de fato. Na Câmara
dos Deputados, da primeira eleição de uma mulher, em 1932, até
2002, aparecem apenas 43 mulheres. Os números são muito
modestos.

O mais crítico de tudo isso é que as mulheres representam 51,3%
da população brasileira, 42,7% da população economicamente ativa,
27% das pessoas de referência nos domicílios e quase 52% do
eleitorado brasileiro. Por que, então, isso acontece?

Aqui está o gráfico da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais desde sua primeira legislatura até a penúltima. Ele é eloqüente
por si mesmo. A distância entre a participação masculina e a feminina
fica clara e evidentemente demonstrada pelo gráfico, que, aliás, está
desatualizado, ou seja, não conta com a última legislatura, em que
caímos de 10 para 7 mulheres - e agora 6, com a saída da Deputada
Elbe Brandão.

Esse é o tema de nossa pesquisa: por que a presença das mulheres
nos poderes decisórios, em especial no Poder Legislativo, tem
avançado tão lentamente? Quais são nossos obstáculos?

Esse é um primeiro conjunto de arrazoado para se pensar na análise
dos resultados que estamos obtendo nessa pesquisa. Podemos
concluir que há uma combinação profundamente perversa de fatores
institucionais que definem o espaço da cultura política deste país com
fatores individuais.

Costumo dizer que as candidatas a cargo político neste país
percorrem uma verdadeira corrida de obstáculos. E, se as mulheres
forem pensar - como todos acreditamos - como seres racionais, que
calculam custos e benefícios e fazem equilíbrios e ponderações se
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devem ou não se candidatar, elas certamente não se candidatarão.
Então, não é mentira que, quando se pega na ponta da linha de uma

liderança partidária, não se consegue compor as cotas, porque as
mulheres não querem ir para o espaço político. Claro que não. Por
que iriam? Qual é a vantagem disso?

Para acompanhar a verdadeira corrida de obstáculos que as
mulheres têm de superar, passaremos pelo tema do recrutamento
político, da nomeação das candidaturas e do sistema político-
partidário do Brasil.

Quando do recrutamento dos candidatos dos partidos, quem faz a
seleção? Como faz? Quem consegue ser selecionado e por quê?
Essa é a primeira pergunta.

Sabemos que as associações e os partidos são instituições que
mobilizam, agregam interesses e transmitem comandos e diretivas, e
isso, sempre, de cima para baixo. Então, obviamente, há uma
influência de fatores institucionais do próprio sistema e da lógica que
opera a partir de diretivas que nem sempre ficam muito claras e
explicitadas nas falas quando entrevistamos as lideranças. Mas as
mulheres, principalmente aquelas que não se elegem, fazem questão
de mencionar as dificuldades e os obstáculos que se lhes opõem.

A primeira barreira que a mulher encontra é a da ambição política.
Está na ponta da língua das pessoas que as mulheres não desejam o
espaço político. Aí, então, temos de contar a história do processo de
separação e dicotomização entre público e privado.

As mulheres estiveram estritamente relacionadas e enclausuradas
ao mundo privado, até muito recentemente.

Era socialmente sancionado e permitido às mulheres cuidar da
família, do marido e dos filhos. Esse era o papel feminino por
excelência. Mudamos muito, mas não mudamos tanto assim. E os
homens, em contrapartida, são os donos do espaço público, do
mundo do trabalho e da política. Essa dicotomia arrasta e inclui as
mulheres que estão no mundo público, desejam ou, às vezes, não
desejam estar nesse mundo. Temos de imaginar que desejar espaço
político é processo de formação de uma consciência crítica de
inserção e da necessidade de inserção dessas mulheres no espaço
político. Elas não o desejam porque não querem pura e simplesmente;
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às vezes o desejam, mas são tantas as dificuldades, que, talvez,
torne-se impossível até ambicioná-lo.

Tenho uma aluna que estuda OP, em Belo Horizonte, pelo viés do
gênero, e me traz discussões interessantíssimas. As mulheres estão
nas plenárias, reivindicando a sua obra, determinando as diretrizes,
mas, na hora da escolha dos Delegados, não se sentem capazes, têm
déficit de auto-estima, falta de informação, sentimento de não-
pertencimento àquele espaço, de não se sentirem bem aqui, neste
lugar, neste Plenário. Por quê? Porque não é o lugar em que foram
primariamente socializadas, secundariamente socializadas. Família e
escola ajudam muito pouco em termos de se reverter essa dinâmica.

Portanto, dizer que a mulher não possui ambição política tem de ser
relativizado tendo em vista o contexto de uma cultura profundamente
conservadora ainda, que atribui papéis e lugares específicos para
homens e mulheres neste país. E as mães e as professoras,
infelizmente mulheres, em sua maioria, continuam a reproduzir esses
lugares e a repor esses papéis.

Digamos que as mulheres desejam ir além, mesmo com todo o
estímulo contrário, com todo o contexto adverso, com toda uma
cultura que recusa a sua participação, em que será malvista, mal-
interpretada, malsignificada. Elas conseguirão.

Há barreiras no que diz respeito à elegibilidade. Vocês sabem
perfeitamente bem que as mulheres, para se candidatarem, têm de
ter, pelo menos, um ano de filiação partidária e um ano de domicílio
eleitoral. Quantas mulheres aqui presentes são filiadas a partidos
políticos? Quantas mulheres no Brasil são filiadas a partidos políticos?
Muito poucas. Essa constitui outra barreira, que nos parece invisível,
mas existe. Por que as mulheres não se filiam aos partidos? É uma
pergunta que precisa ser feita. Por que as mulheres têm essa
dificuldade? Então há mais um obstáculo. Depois de se candidatarem,
terem um ano de domicílio, serão candidatas de fato? Há a barreira do
sistema político partidário. Quem são os atores que definem quem
pode ou não se candidatar? Baseados em que critérios esses atores,
essas lideranças, esses selecionadores têm capacidade e condição
de dizer que essa ou aquela pessoa pode se candidatar? Isso não
está claro. Não há clareza na fala das pessoas. Não estão claros
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esses elementos indicadores. A partir desse gráfico, quero chamar a
atenção para alguns fatores que diminuem o número de candidatas.
Primeiro, o contexto cultural, que já mencionamos; segundo, há uma
percepção ainda presente nesse campo, onde se notam e se atribuem
determinados elementos, o lugar dessas mulheres, que não são
compatíveis ou diretamente assimiláveis a uma qualidade partidária, à
qualidade que os partidos elaboram para ser parte, para ser partido no
jogo político. Agregue-se a isso um elemento que não nos podemos
esquecer de mencionar: as duplas e as triplas jornadas de trabalho
que as candidatas mulheres têm de cumprir, pois os homens não
tomarão conta dos seus filhos enquanto estiverem no espaço da
reunião política do partido. O partido determina que a reunião será
realizada de meia-noite às 3 horas da manhã. A mulher levanta a mão
e diz: “Com quem as minhas crianças ficarão?”. O partido não possui
creche ou outro local, não estimula a mulher, e o seu marido não a
acompanhará ou ficará com as crianças.

Essa mulher, além de participar politicamente, tem que cuidar da
casa, da família, do orçamento, do marido e do seu trabalho, porque
normalmente ela trabalha. Este é um outro elemento. Por que o perfil
das mulheres eleitas neste país é de mulheres mais velhas,
descasadas e de alta escolaridade? Porque essas mulheres já criaram
os filhos, estão com a vida garantida no bolso e podem dedicar-se ao
luxo de fazer política. O resto das mulheres está sobrevivendo,
correndo atrás do prejuízo, literalmente.

Quais são as rotas? Até agora, já identificamos duas rotas muito
claras para a entrada da mulher nos espaços políticos em geral. Em
primeiro lugar, são os vínculos familiares: ter um capital familiar, um
capital social e simbólico, um marido, um pai, alguém na família que
tenha proeminência política. Obviamente, o caminho abre-se
imediatamente, com uma possibilidade quase que imediata de ser
eleita. A segunda rota é o ativismo político prévio, realizado pelas
mulheres que estão nas marchas, nos movimentos sociais e nas
associações de bairro. São mulheres corajosas e ousadas, que se
lançaram à conquista de mais um espaço na política
institucionalizada. São mulheres que passam pela lógica do partido e
conseguem candidatar-se.



1195

Outra barreira é que mulheres não votam em mulheres, porque, se
votassem, não estaríamos na situação atual, pois representamos mais
de 50% do eleitorado brasileiro. Por que as mulheres não votam em
mulheres? As candidatas dizem, com todas as letras, que têm maior
dificuldade de ser aceitas pelas mulheres do que pelos homens. Se a
candidata for bonita, sua chance acaba, porque há uma competição,
uma rivalidade. Dizem que ela quer ser eleita para aparecer. Há um
componente que temos que investigar melhor. Por que essas
mulheres não têm um comportamento eleitoral condizente com a luta
e com a conquista desse espaço? Por que as mulheres não criam
critérios para votar em outras mulheres candidatas?

Vamos supor que essas mulheres superem essa barreira e
consigam eleger-se, indo para o parlamento. Quando entram no
parlamento, o seu comportamento legislativo, motivado pelas forças
ocultas que se mobilizam, é atuar nas comissões que são nichos da
atuação feminina: saúde, educação, securidade e previdência. Por
que as mulheres não vão para a Comissão de Constituição e Justiça e
para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária? Por que
as mulheres não estão nos lugares em que o poder é decidido, em
que se trata sobre dinheiro e informação? Ainda temos muito que
conquistar.

A Sra. Presidente - Muito obrigada, Marlise. Queremos receber sua
exposição para divulgá-la para nossas participantes. Concederemos a
palavra à Sra. Tatau Godinho, indicada para participar deste encontro
pelos movimentos sociais e de luta pelas mulheres em Minas Gerais.

A Deputada Jô Moraes nos pediu que fizesse o seguinte registro: a
Defensoria Pública de Minas Gerais recebeu o Prêmio Innovare em
vista dos trabalhos realizados em defesa das mulheres vítimas de
violência. Trata-se de um prêmio nacional do Ministério da Justiça.
Parabenizamos a Defensoria Pública do nosso Estado por esse
trabalho.

Palavras da Sra. Tatau Godinho
Companheiras, autoridades, cumprimento a Deputada Elisa Costa e

as demais Deputadas, pois, se hoje são Deputadas, é porque são
guerreiras e furaram espaço em uma instância que é, como a Marlise
demonstrou, tradicional e acirrada no País, ou seja, o parlamento, em
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todos os níveis. Em particular, agradeço às entidades e às militantes
de movimentos de mulheres pela indicação do meu nome para falar
neste evento, muito importante não apenas do ponto de vista da
comemoração do Dia Internacional da Mulher, mas também pelo
passo político de abrir a Conferência Estadual de Mulheres no Estado
de Minas Gerais.

Farei a minha exposição, que considero complementar e
continuação da fala da Marlise. Procurarei ressaltar alguns aspectos
sobre a reflexão do que é a participação política e por que esse
espaço é tão dificilmente acessível às mulheres. A participação
política em nossa sociedade é um processo amplo de construção dos
mecanismos de relações sociais e de poder da sociedade moderna.
Quando digo sociedade moderna, refiro-me à modernidade no sentido
amplo, que, no mundo ocidental, é identificada do ponto de vista
histórico, com o período posterior à Revolução Francesa e à
construção das formas de participação e organização política da
sociedade ocidental por meio de vários espaços de participação.

Todas as falas desta manhã praticamente enfatizaram um dos
aspectos muito importantes da nossa participação política, que é a
instituição do voto e a participação nas eleições. Esse elemento é
muito importante não só política, mas também simbolicamente. Não é
à toa que insistimos muito na participação por meio do voto como um
dos elementos que propiciam os primeiros aspectos da participação
política das mulheres; entretanto muitas vezes não enfatizamos - e a
Marlise fez referência a isso - quanto a história da luta das mulheres é
esquecida, e essa não foi a única, mas a principal reivindicação do
que é considerado o primeiro momento do feminismo na sociedade
ocidental.

Durante todo o século XIX e até a metade do século XX, houve
movimentos muito fortes, organizados e combativos de mulheres que
lutaram pelo direito de voto. O direito de voto das mulheres não foi
uma dádiva nem um elemento que naturalmente se foi inscrevendo na
modernidade da sociedade. Foi resultado de luta, de organização, de
disputa política; em alguns países, de maneira mais forte que em
outros.

É muito interessante percebermos que essa participação vai
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ganhando, por meio do movimento de mulheres, formatos diferentes e
reivindicações que, aos poucos, vão tomando cara distinta. Num
segundo período ainda dessa primeira onda do movimento de
mulheres, a reivindicação do direito de voto ganha outro aspecto de
participação política muito importante: o direito de participação sindical
das mulheres, o direito de organização enquanto trabalhadoras, o
direito de organização por meio das entidades sindicais.

É muito importante que esse sentido simbólico seja entendido não
no aspecto imediato de que o voto elege os representantes, mas de
que a conquista do direito de voto tem a simbologia da entrada das
mulheres nos espaços de poder.

Por outro lado, podemos analisar a exclusão das mulheres nos
espaços de poder por vários âmbitos. Inicialmente, quero enfatizar
três, fundamentais para refletirmos sobre a exclusão das mulheres. O
primeiro é o âmbito mais amplo, mais geral, que eu chamaria “lato
sensu” - não é um debate de especialistas, mas de militantes -, de
uma compreensão político-filosófica que embasa a democracia no
Ocidente, que embasa todos os âmbitos do debate da participação
política e que construiu uma visão de cidadania excluindo as
mulheres.

A visão de cidadania construída em nossa sociedade partia de uma
compreensão que negava às mulheres o direito de individualidade;
negava às mulheres a idéia de que elas são sujeito da sua vida e da
sua história. Essa negação veio e ainda se mantém, quase sempre
presente na idéia que às vezes parece um elogio, mas que é bastante
capciosa, segundo a qual as mulheres são mais próximas da natureza
e portadoras da sensibilidade, da beleza e de tudo aquilo que os
homens não querem portar. Ou seja, enquanto portamos a natureza, a
sensibilidade e a beleza, eles ocupam os espaços de poder. Hoje, isso
é muito forte em nossa sociedade. Citarei três exemplos polêmicos,
mas que demonstram em que profundidade, em nossa cidadania, foi
embutida a idéia de que somos complemento da atuação masculina e
de que a nossa resistência é submetida ao papel das mulheres na
família.

A Marlise disse claramente que essa divisão entre o público e o
privado atribuiu e ainda atribui às mulheres papel fundamental na vida
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privada; por isso, quando entramos na vida pública, não temos o
mesmo nível de ocupação do espaço com a legitimidade que os
homens têm. Os três exemplos são muito presentes para nós. Um
deles, como disse a Marlise, é que há poucas Embaixadoras no corpo
diplomático brasileiro. É impressionante que a própria nomenclatura
dos cargos demonstre que há lugares diferentes para mulheres e
homens. Em vários lugares, como por exemplo na área diplomática,
há Embaixadora e Embaixatriz. É a única área em que há nome para
a esposa. Embaixatriz é a esposa do Embaixador. Mas como é
chamado o marido da Embaixadora? Não há nome para ele, porque
não existe papel social nem político de marido. Pior que isso, é a
instituição do cargo de esposa. O que é o cargo da primeira-dama? É
a institucionalização de que o espaço real de poder não é para as
mulheres, mas para os homens, porque não existe o cargo de marido.
Mas o cargo de primeira-dama, que, infelizmente, a nossa cultura
política absorveu da cultura tradicional americana, reforçada desde o
início do século, faz com que haja uma forte excrescência, que é um
cargo para a esposa. Isso está presente em vários pontos da
legislação. Prestem atenção que até hoje, em alguns aspectos da
legislação, ainda existe a indicação do salário da esposa e a pensão
para a filha solteira, como ainda ocorre em algumas áreas militares ou
do Judiciário. São coisas que institucionalizam a não-igualdade e são
apresentadas como positivas para nós.

O terceiro exemplo, também polêmico e muito presente na nossa
sociedade, de outro caráter, mas que demonstra o quanto a cidadania,
a individualidade, a construção das mulheres como sujeito ainda são
naturalmente negadas na sociedade - sei que não está mais no
Código Civil - é a tradição da absorção do sobrenome do homem no
momento do casamento.

Mais uma vez, lembremos o que a Marlise disse, uma das
reivindicações das mulheres que lutaram no período da Revolução
Francesa era poder ficar com o seu próprio sobrenome, que não
assumissem a personalidade através do outro. Essa parece uma
questão simples, mas o que embasa esse comportamento é uma
visão político-filosófica de que as mulheres não são cidadãs integrais.
As mulheres são apêndices da presença masculina ou da família.
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O segundo elemento são as relações sociais, econômicas e
materiais que se expressam fundamentalmente por uma divisão
sexual do trabalho, faz com que nós, mulheres, tenhamos a
responsabilidade primordial não da direção do mundo, mas de garantir
o sustento cotidiano da reprodução da vida. Isso significa cuidar das
crianças, dos idosos, garantir que a família se reproduza no cotidiano,
um dos elementos que também faz com que a participação política
seja muito mais difícil para as mulheres, porque é um trabalho não
reconhecido, invisível, mas fundamental para a sociedade.

O terceiro aspecto - o mais pessoal e subjetivo, de construção de
uma identidade feminina - faz com que essa identidade seja
permanentemente subordinada a uma dedicação às relações afetivas
e pessoais numa posição subordinada. Cumprir papéis políticos
significa para as mulheres um custo emocional extremamente grande.
Efetivamente cumprir papéis políticos no mercado de trabalho, papéis
de direção, significa ter menos tempo para essas relações. Não
apenas por causa da divisão sexual do trabalho, mas também por que
significa colocar sua atenção nas coisas públicas, e não só nas
questões privadas. Por isso, essa desigualdade imbrica em outras
formas de desigualdades sociais, em particular as desigualdades de
raça e econômicas sintetizadas nas relações de classes que vão
cobrar de nós, como mulheres, romper com tal desigualdade por meio
de ações coletivas.

O que dificulta a participação política é que essa participação ainda
é profundamente individualizada. A maior força de mudança é a
participação coletiva e, em particular, por meio do movimento de
mulheres, que é a força coletiva que faz com que esse debate esteja
presente na sociedade. Isso não significa, de maneira simplista, que
todas as pessoas que ocupam cargos de poder são ou devem ser
representantes do movimento de mulheres. Quero dizer que as
mudanças sociais são realizadas fundamentalmente por meio da ação
coletiva organizada dos indivíduos.

As mudanças relativas ao papel social das mulheres estão
profundamente vinculadas à força que o movimento social tem em
cada momento para trazer reivindicações, presença e esse combate.
Os mecanismos de participação política muitas vezes não são vistos
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como mecanismos coletivos. Sendo assim, a presença das mulheres
nos espaços de poder é considerada uma exceção. Não queremos ser
exceção, que as mulheres presentes no espaço de poder sejam a
expressão exclusiva de esforços individuais. Em primeiro lugar,
porque é falso. Não são esforços individuais, mas resultado de um
esforço coletivo e dessa luta política de mais de dois séculos de
mulheres organizadas em movimento. E não necessariamente se
expressam em dirigentes dos movimentos, mas se expressam em
uma abertura de espaços políticos e conquistas.

A Desembargadora deu um exemplo extremamente interessante
sobre o momento do séc. XIX em que foi permitido às mulheres entrar
no ensino superior no Brasil. Imaginem que, muitas vezes, a nossa
ausência nos cargos de poder era definida pelo fato de as mulheres
terem menos escolaridade, menos educação formal que os homens.
Essa não é mais a realidade do Brasil. Há muitos anos, pelo menos
desde os anos 60, as mulheres vêm ocupando os bancos de escola
com muito mais pertinácia e garra do que os homens. Isso, talvez,
porque vejam aí, também, um espaço possível para construir um
mundo fora do mundo privado. Mas o reflexo disso no mercado de
trabalho ou nos espaços de poder político ainda é bastante limitado.

Por outro lado, é muito importante perceber que a construção de
mecanismos de participação política - aí mencionarei especificamente
as políticas de ação afirmativa - tem de ser pensada como estratégia
efetiva de romper espaços de poder que, muitas vezes, criam
mecanismos internos, conforme muitas pessoas mencionaram, que se
tornam mecanismos de exclusão. Por isso, menciono a questão da
reforma política. A reforma política em debate colocará em discussão
o tipo da instituição do voto no Brasil. É muito importante estarmos
atentos ao que foi a experiência política dos outros países em termos
de participação política das mulheres. Em todos os países em que
avançou significativamente a presença das mulheres nos espaços
parlamentares, em todos os níveis, isso ocorreu por meio de votação
de lista partidária, com mecanismos de ação afirmativa nessas listas.

Escutaremos, muitas vezes, o argumento em defesa, por exemplo,
do voto distrital, dizendo que este é mais próximo das mulheres, mais
bairrista. O voto distrital, na minha opinião pessoal, além de ser um
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voto profundamente despolitizado, que vai muito mais fortalecer os
mecanismos clientelistas de relação política, é um voto majoritário. No
voto majoritário, as mulheres perdem espaço. É preciso estudar quais
são os mecanismos em outros países, perceber como foi a construção
de estratégias, aprender como foi a luta de outros lugares e entender
por que esses mecanismos de exclusão vão-se renovando. A Marlise
mencionou - e quero chegar ao final com essas duas considerações -
a renovação de mecanismos que, a cada passo, vão dificultando a
nossa entrada nos espaços de participação política. Todas as vezes
em que as mulheres aumentam a sua presença nas executivas
partidárias de forma muito ampla, as executivas perdem peso. A partir
do momento em que elas entram em cargos não tradicionalmente
femininos, o poder se desloca para o outro lado.

A Marlise citou, de uma maneira irônica, as “forças ocultas”, e
precisamos “desocultá-las”, precisamos perceber, com clareza, de que
maneira os mecanismos de dominação sobre as mulheres se
perpetuam em relações de poder, e não são apenas um “problema
cultural”.

São problemas de correlação de forças e dos privilégios dos
homens, enquanto gênero. Não estou falando de comportamentos
individuais, mas de relações sociais construídas de maneira desigual
que dão aos homens privilégios brutais para ocupar os espaços de
poder: o privilégio de não ter de cuidar das crianças do mesmo jeito
como fazemos; o privilégio de não ter jornada de trabalho estendida,
em casa e no local de trabalho; o privilégio de não ser o responsável
por manter laços familiares enquanto outra pessoa faz o trabalho
público; e vários outros exemplos que podemos mencionar.

Finalmente, termino com a seguinte questão: a luta pela igualdade é
política. A igualdade é um conceito político, e o movimento de
mulheres tem buscado, cada vez mais, recuperar o seu significado
para que também carregue o significado de igualdade entre homens e
mulheres. Igualdade não é mesmice; igualdade não é poder optar
entre cabelo comprido e curto; igualdade é um debate político de
direitos de acesso, e, assim, enquanto as mulheres forem relegadas a
um lugar complementar na sociedade, enquanto elas forem o repouso
do guerreiro, os homens serão prioritariamente chefes nos espaços de
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poder.
Portanto, a mudança desses valores e papéis socais exige de nós

repensar também de que maneira construímos a masculinidade e a
feminilidade, sabendo que, na correlação de forças, é a organização
política das mulheres que força a abertura de espaços. Muito
obrigada.

A Sra. Presidente - Muito obrigada, Tatau Godinho, pela sua
belíssima exposição junto à Marlise. Convidamos para sua
manifestação a querida amiga Deputada Federal Jô Moraes, membro
da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos
Deputados, que falará sobre a participação da mulher nos espaços de
poder.

Em sua homenagem, Jô, em homenagem à luta que você sempre
desempenhou na causa da mulher, registro o nome das entidades que
dão apoio a este ciclo de debates e também à II Conferência:
Articulação de Mulheres Brasileiras, Câmara Municipal de Belo
Horizonte, Conselho Estadual da Mulher, Coordenadoria dos Direitos
da Mulher de Belo Horizonte, Departamento de Ciência Política da
UFMG, Escola Agrotécnica Federal de Machado, Federação dos
Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, Marcha
Mundial de Mulheres, Movimento Popular da Mulher, Rede Feminista
de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social - Sedese -;
Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag -; e União Brasileira de
Mulheres, assim como os demais movimentos populares.

Palavra da Deputada Federal Jô Moraes
Quando fiz minha saudação, na primeira fala, não estavam

presentes a querida e sempre Deputada Maria Tereza Lara, com
quem compartilhamos muitas lutas na Assembléia e fora dela, e o
Deputado João Leite. É muito bom que tenham estado presentes nove
Deputados, como o Luiz Humberto Carneiro, Weliton Prado e Antônio
Carlos Arantes. Considero fundamental que os homens integrem e
comprometam-se com a nossa luta, que é da sociedade.

Quando olho esta plenária, fico pensando em como nossa luta é
longa - a Marlise e a Tatau já o disseram -, mas também em como a
nossa teimosia é ainda maior. Estamos vendo aqui algumas mulheres
que estiveram na I Conferência, que estiveram na Constituinte de
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1988 e que, no dia 8 de março, estiveram na Praça Sete - Jovita,
Nazareth, Hercília, Bebela, Marcinha, Gislene, Isabel, você, Deonara,
Ádria e outras -, e todas demonstram que estamos ocupando todo o
espaço de resistência das mulheres. Por isso é muito bom partilhar
isso com a Marlise e a Tatau e, sobretudo, com a nova bancada.

Estávamos comentando: quer dizer que, para ser política, a mulher
não pode ser bonita, tem que ser velha, já ter criado os filhos?
Ficamos um pouco desconcertadas, porque não nos sentimos assim.
Somos todas muito bonitas, muito novas, e tenho certeza de que a
pesquisa da Marlise corresponde a uma situação dada e que vamos
superar isso.

Tanto a Marlise quanto a Tatau já avançaram muito ao
apresentarem os dados concretos, que refletem a realidade da
participação das mulheres nas instâncias de poder. Então, quero
centrar mais a minha discussão em algumas preocupações que nos
apontem perspectivas.

A primeira delas diz respeito ao contexto. Em que contexto o avanço
do debate sobre a participação das mulheres nas instâncias de poder
vem-se dando? É muito importante compreendermos que a
emergência do debate se incorpora ao avanço de mudanças na
América Latina, no quadro político, com a ascensão de setores que
estavam sub-representados e agora galgam espaços de poder. Assim
é um índio na Bolívia; assim foi um operário no Brasil; assim, uma
mulher no Chile. Então, é importante compreendermos que é na
ampliação dos espaços democráticos que temos possibilidade de
avançarmos nas nossas conquistas.

O segundo ponto é que precisamos compreender que estes últimos
25, praticamente 30 anos de luta das mulheres levaram a importantes
conquistas de espaços políticos. Muitas vezes, como ainda pesa o
cotidiano da discriminação, esquecemo-nos do que construímos
nesse período histórico. Mas o mais importante é tirarmos de nós a
responsabilidade principal da luta contra as discriminações de gênero
e colocá-la como política de Estado, materializada no Plano Nacional
de Políticas Públicas para as Mulheres. A questão de políticas de
combate à discriminação de gênero não é um problema das mulheres,
mas do Estado e deve ser assim tratada na sua dimensão
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orçamentária, de distribuição de responsabilidades.
Quero dizer que esses pontinhos já estão prontos. Vamos distribuí-

los para vocês ao final, para orientar o debate e facilitar o
acompanhamento de todos.

Por último, há também a constatação do seguinte: alcançamos um
patamar de igualdade formal elevado, mas não alcançamos o patamar
da igualdade real. Por isso, ter acesso aos cargos executivos, aos
cargos de poder é hoje a principal estratégia para avançarmos na
viabilização de políticas de igualdade.

Também gostaria que todos compreendessem como se deu esse
processo de evolução da participação da mulher. O problema é que o
processo é muito prolongado. Tivemos evidentemente mudanças
estruturais na sociedade. Durante o séc. XX, houve mudanças sociais,
culturais, políticas, da infra-estrutura econômica do nosso país; houve
um acelerado desenvolvimento do capitalismo, da indústria, e tudo
isso causou impactos, como a criação de novos tipos de família e a
ruptura dos padrões tradicionais, que são os patriarcais.

No mundo do trabalho, por sua vez, a incorporação da mulher
causou impacto nas próprias relações sociais. As conquistas das
mulheres, que, no século passado, vão do voto, em 1932, às cotas,
em sua primeira expressão, em 1995, desenvolveram-se e aplicaram-
se às eleições de 1996.

Esse é um processo que demonstra o quanto é prolongado, mas
que demonstra que alcançamos significativos e importantes avanços
pela nossa resistência. Evidentemente, isso se deu também na
construção da cidadania, no conjunto da sociedade. O séc. XX foi o
século da cidadania, da busca dos direitos civis, da busca dos direitos
políticos, da busca dos direitos sociais.

Em relação aos direitos civis, à liberdade de pensamento,
avançamos até no combate relativo aos costumes. Na busca dos
direitos políticos, ainda temos grandes restrições. E, do ponto de vista
dos direitos sociais, há uma defasagem enorme não apenas para nós,
que temos sub-representação na sociedade, mas também para outros
segmentos, como o dos negros, sobretudo o das mulheres negras -
enfim, para o conjunto de setores que são sub-representados,
inclusive na conquista de direitos.
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Temos de analisar como se vem desenvolvendo a cidadania das
mulheres. Aí você vê o percurso e a dificuldade de, no espaço de um
século, alcançarmos o patamar em que estamos hoje, o que foi tão
bem registrado pela Marlise e pela Tatau.

Nas décadas de 20 e 30, a luta foi pelo sufrágio. Nas de 30 e 40, foi
pelos direitos das trabalhadoras, com o registro simbólico da licença-
maternidade como expressão do avanço da luta da classe operária
naquele momento.

Posteriormente, houve o interregno da ditadura. A luta, que se
materializa e se desenvolve no final da década de 70 e nos anos 80,
resultou no avanço da nossa visibilidade nas instâncias dos partidos
políticos. E nós sabemos a briga que tivemos: é departamento
feminino, é secretaria de mulheres... Criamos um bocado de guetos
dentro dos partidos, mas já foi um avanço, porque, nas nossas
representações, nós é que tratávamos dos nossos problemas. Não
éramos incorporadas às direções estruturais dos partidos políticos,
mas foi um avanço.

Outro avanço na década de 80 foram as grandes conquistas de
órgãos institucionais, acompanhando a dinâmica que se desenvolvia
na resistência das mulheres em todo o mundo.

Considero que a década de 90 foi muito importante porque nela se
destaca a conquista das cotas, na legislação de 1995, ampliada na Lei
Federal nº 5.904, de 1997. Nesse processo, começam a surgir as
políticas públicas, que, evidentemente, foram impulsionadas pelas
conferências mundiais, particularmente pela Conferência de Beijing,
em 1995. Sou do tempo em que se falava Pequim, mas, como o povo
diz que é Beijing, tenho de falar Beijing.

Durante um século, observamos um processo de acumulação de
ganhos e de mudanças, fruto da resistência das mulheres, em todos
os níveis, aos quais não vou referir-me.

Na participação política das mulheres, às vezes descaracterizamos
as instâncias de início de participação, as redes de participação. As
mulheres participam pelo seu voto; as mulheres participam no trabalho
para candidatos; as mulheres participam contribuindo com dinheiro; as
mulheres participam indo aos comícios. Particularmente nesta última
campanha, os candidatos retomaram não a campanha de mídia, pura
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e simplesmente, mas a campanha de participação do povo,
restringindo, porque não pode haver mais sanfoneiro em comício. Já
se viu, no interior de Minas, não se ter um violeiro que toque lá em
cima para chamar o povo?

A política, sobretudo para o povo brasileiro, também é uma festa,
porque é a realização da sua cidadania, é a realização da sua
construção, mesmo que seja numa ida a um comício. No nosso país,
é essa miscigenação que dá alegria, como suporte do nosso processo
coletivo, mas essas dimensões não dão o espaço de protagonismo
político de que as mulheres necessitam, porque as redes de
participação anteriores são redes em que as mulheres participam
desde o começo da República. É aqui que precisamos estar,
ocupando cargos nos Executivos, nos parlamentos, nas direções
partidárias. E ainda não asseguramos mecanismos para esse
problema.

Quando estudamos as experiências dos outros países, sobretudo os
europeus, vimos que os países nórdicos não tinham cotas como
legislação. Na maioria, era uma opção voluntária dos partidos. Na
Alemanha, em 1986, o PV viu que havia uma crise de representação
institucional e que precisava se aproximar da sociedade. O partido,
então, colocou um candidato homem, uma candidata mulher, num
processo impulsionado pela renovação e pela crise que viviam os
partidos tradicionais. É nesse processo que temos que discutir a
questão das cotas, já referida pela Marlise e pela Tatau. Cota sempre
deu briga, e muitas participam do debate de cotas no parlamento. Já
houve um seminário, aqui, em que um constitucionalista falou da
inconstitucionalidade das cotas. Ele gastou toda a sua verve jurídica
para provar que a proposta de cotas era inconstitucional. As cotas
hoje são uma realidade no processo de construção da participação
política das mulheres. E vamos ver essa experiência. Qual a avaliação
que temos? As cotas têm sido importante instrumento de incremento
da participação das mulheres no processo eleitoral, mas,
evidentemente, o aumento das cotas não resulta necessariamente em
aumento do número de eleitas. Vejam a diferença entre a eleição
anterior ao estabelecimento das cotas e a posterior. Em 1994, foram
candidatas à Câmara dos Deputados 189 mulheres, e foram eleitas
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32. Em 1998, quase dobrou o número de mulheres candidatas:
tivemos 352 candidatas, e 29 foram eleitas. Mas o salto do incremento
da participação da mulher foi algo evidente no processo de
viabilização das cotas.

Vamos discutir os outros problemas que mostram que a existência
da cota não assegura, por si, o êxito no processo; que há um
componente que percebemos agora: no Brasil, não há sanção para
quem não cumpre cota. O Peru proíbe o partido de participar das
eleições quando não existem cotas. A França multa o partido que não
assegura as cotas. A utilização da proibição tem ajudado. O Peru
passou de 19 eleitas na eleição anterior para 29. É interessante
observarmos que, dos 10 países da América Latina onde existem
cotas, apenas 2 não contam com sanção: o Brasil e a República
Dominicana. A cota veio agregada à ampliação do número de
candidatos.

Os partidos não enfrentaram dificuldades. A cota foi aumentada em
20%, mas as chapas poderiam ser compostas por 120% do número
de vagas. Logo, não houve nenhum problema para preencher as
vagas masculinas. A única sanção em que o partido poderia incorrer
seria no que diz respeito a um número maior de candidatos, que
resultaria em um número maior de votos. Esse é um dos aspectos que
teremos de enfrentar e discutir no processo presente.

Há também uma reflexão a ser analisada. Nem sempre o número de
candidatas resulta em um determinado número de eleitas. Por isso, a
seguir, passaremos às estratégias de paridade e parceria. O Brasil,
em 1933, quando havia 214 Deputados, elegeu 1 Deputada. Isso
representa 0,46%. Depois de 30 anos, em 1962, em 404 Deputados,
foram eleitas 2 mulheres, mantendo-se o percentual de 0,49%. Para a
legislatura de 1979 a 1982, 50 anos depois, em 420 Deputados, foram
eleitas 2 Deputadas, permanecendo o percentual de 0,47%. Nas
eleições de 1982, para a legislatura de 1983-1987, esse percentual
pulou para 1,6%. Foram necessários 50 anos para deixarmos de ter
apenas 0,5% de representação na Câmara. Depois desse tempo,
atingimos 8,7%, decorrentes do aumento do número de candidatas.
Aumenta-se o número de candidatas, e, proporcionalmente, nota-se
uma redução do percentual de eleitas.
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Em 2002, houve 509 candidatas, e 42 foram eleitas, representando
um percentual de 8,25%. Em 2006, das 652 candidatas, 45 foram
eleitas, representando 6,9%. Houve uma queda desse percentual.
Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Constatamos que, se, por um
lado, as cotas incrementam a participação das mulheres no processo
eleitoral, por outro, são insuficientes, pois intensificam e impulsionam
as candidaturas, mas não asseguram a eleição.

Por isso, temos de abordar e discutir as estratégias de parcerias e
paridade. Temos de intensificar esse processo. Em primeiro lugar,
precisamos promover a consciência da necessidade de ações
afirmativas. Não podemos dizer que as mulheres são iguais aos
homens e que, se forem competentes, chegarão lá, pois isso não
acontecerá. Ontem, passei por um constrangimento que não poderia
imaginar. Há uma polêmica e uma polarização justa, legítima e própria
do Congresso Nacional, em que a Oposição obstrui para assegurar a
implementação da CPI do Apagão. Isso é absolutamente legítimo,
mas, como o projeto das mulheres não tinha sido votado na semana
anterior, articulamos com a Casa para a inversão da ordem do dia, a
fim de dar prioridade ao nosso projeto, para que fosse votado, pois, na
semana seguinte, regimentalmente, haveria até medida provisória
sobrestando a pauta, que não será votada. Fizemos um apelo à
Oposição, e um Deputado disse: “As Sras. Deputadas estão sendo
massa de manobra do governo, porque estão escondendo os homens
que estão por detrás dele”.

Eles não compreendiam que as mulheres queriam votar os seus
projetos, pouco ligando se havia alguém por trás, alguém na frente,
alguém obstruindo, alguém fazendo coisas.

Há projetos que, lamentavelmente, desde 2001, aguardam votação.
Depois passarei informações sobre o projeto de aposentadoria
especial da servidora policial, que, infelizmente, não entrou em pauta,
mas sabemos que, ao entrar, criará grande batalha. A servidora
policial - civil, militar e rodoviária - é a única que não tem o direito
constitucional de se aposentar com cinco anos a menos. É a única
trabalhadora deste país que não tem esse direito constitucional.

Abro e fecho parêntese, para dizer que o que interessava às
mulheres naquele momento era aproveitar a crise estabelecida e votar
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a pauta. Era isso o que queríamos, mas não conseguimos.
Falaremos agora das estratégias de paridade e parceria: debater os

princípios de igualdade no interior dos partidos políticos. É necessário
que introduzamos essa temática, para, então, podermos avançar.

Participar do processo eleitoral e, obviamente, compartilhar
responsabilidades públicas. Aliás, a Deputada Maria Tereza Lara
apresentou um projeto para assegurar a presença das mulheres na
Mesa; eu apresentei um na Câmara de Vereadores, e a Maria
Erundina, outro na Câmara dos Deputados. O destino deles?
Arquivamento. Todos, de uma ponta a outra. Não conseguimos
garantir visibilidade em espaços mais elevados, sobretudo no
parlamento, que, não tenho dúvida, é a instituição mais democrática
de qualquer país.

Exigir a implementação das cotas, mas assegurando que, se forem
aprovar listas preordenadas, que as cotas estejam nessas listas. Se
forem estabelecidos 30%, os três primeiros têm de garantir a presença
de uma mulher. Não temos de abrir mão da regulamentação das
chamadas listas fechadas.

Quanto ao voto distrital, como bem disse a Tatau, há dados da união
interparlamentar de que, nos países em que há voto distrital, a média
de participação das mulheres é de 8,5%; nos países em que o voto é
proporcional, como no Brasil, a média de participação das mulheres é
de 15,4%, porque o voto distrital assegura a prevalência do poder
econômico. Para nós, na reforma política, o financiamento público é
também importante para democratizar o acesso das mulheres às
conquistas materiais.

Concluo dizendo que a participação das mulheres é instrumento
essencial para a democratização do Estado brasileiro.

Quando me perguntam se a mulher faz política diferente, sempre
respondo: “não basta vestir saia; é preciso que a mulher tenha
consciência da necessidade da defesa dos direitos sociais e possua
um ideal de igualdade social, que inclui a igualdade entre homens e
mulheres.”.

O cotidiano impõe naturalmente à mulher certo grau de sensibilidade
social. A mulher tem de cuidar da mesa da família, tem de servir bem
e economizar; acompanhar o desenvolvimento dos filhos na escola,
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reconhecendo, muitas vezes, que a culpa não é da professora, mas
da qualidade do ensino; acompanhar a saúde familiar, e, se faltar ao
serviço para cuidar do filho com 39º de febre, porque não tem com
quem deixá-lo, o departamento de pessoal a considera incompetente
e com pouca disposição para o trabalho. Nessas circunstâncias, a
mulher adquire maior sensibilidade social, agrega um projeto, um
pensamento político mais avançado, transforma-se em uma explosão.
Mas há outra questão: a mulher tem capacidade de realizar as mais
diferentes funções, com agilidade. Outro dia, num domingo, fazia arroz
e trabalhava no computador, quando meu filho me pediu ajuda; o
arroz queimou-se. Mas fazemos, em nosso cotidiano, um conjunto de
tarefas que nos levam a atuar na administração pública com a
eficiência com que atuamos em todos os lugares. Por isso, temos a
conquista desta Casa, no acúmulo dessa luta, a continuidade da
conquista das mulheres mineiras nas ruas.

Tinha o desejo de fazer uma imensa exposição com as mulheres
das ruas; as daqui, desde a Constituinte; nos parlamentos; nos
governos, contribuindo para fazer deste país um país bem mais igual.
Temos de acreditar nisso!

A Sra. Presidente - Quero parabenizar as nossas três expositoras e
a nossa Mesa. Houve aqui uma verdadeira aula de educação política
e cidadania por ativistas e guerreiras combativas, na defesa dos
direitos e da participação política.

Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de

debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes
poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção,
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

A ata deste evento contendo a transcrição completa das exposições
e dos debates será publicada no jornal no “Diário do Legislativo”, na
edição do dia 17/3/2007. Aos interessados em gravar em vídeo este
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ciclo de debates, esclarecemos que não será possível fornecer cópias
das gravações, razão pela qual haverá reprise do evento pela TV
Assembléia, no dia 18/3/2007, às 8h30min.

Fazendo parte das comemorações do mês de março, pela
Assembléia Legislativa, já está marcada uma programação das
comissões permanentes em comemoração do Dia Internacional da
Mulher. No dia 20/3/2007, às 9h30min, no auditório, será realizada
audiência pública da Comissão do Trabalho, que discutirá o tema “As
desigualdades de gênero no mercado de trabalho”.

A segunda audiência será realizada pela Comissão de Saúde e
discutirá o tema “Câncer da mama e câncer do colo do útero”, no dia
21/3/2007, quarta-feira, às 9h15min, no auditório.

As Comissões de Educação e de Transporte discutirão o tema “A
influência da mídia na formação da mulher”, no dia 27/3/2007, às 9
horas, no auditório.

As Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública
discutirão o tema “As dificuldades de implantação da Lei Maria da
Penha”, no dia 28/3/2007, às 9horas, no auditório.

Debates
A Sra. Presidente - Temos um conjunto de perguntas, que serão

lidas de forma intercalada - uma escrita e outra oral -, para dinamizar
melhor o debate. A primeira pergunta, da Sra. Eveline Costa, da Ação
Social pela Vida, de Ipatinga, dirige-se a Tatau Godinho: “Vejo que
existem vários movimentos de mulheres brasileiras, pouco divulgados;
entretanto, na hora das campanhas eleitorais, não se fala da força da
mulher, mas do seu currículo pessoal. Precisamos de mais
informações”.

Temos uma pergunta de Marlene de Carvalho, Presidente do PFL
Mulher de Lagoa Santa, para a Deputada Estadual Maria Lúcia: “O
homem não tem confiança nas mulheres. Por quê?”.

Mary Simone, Delegada da Mulher e Vereadora de Araguari, fará
perguntas orais para Marlise e para a Tatau.

Pergunta de Gláucia Helena, da Coordenadoria Especial de Políticas
Públicas das Mulheres de Contagem, para Marlise e Jô Moraes: “O
que as mudanças propostas pela reforma política e eleitoral, em
discussão no Congresso Nacional, representam para as mulheres?
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Teremos avanços para o pleito de 2008?”.
A Ivonilda fará uma pergunta oral à Deputada Jô Moraes. Concedo a

palavra à Mary Simone, para fazer pergunta à Marlise e à Tatau.
A Vereadora Mary Simone - Discutimos sobre os obstáculos. Foi a

primeira vez que ouvi falar sobre o custo emocional de estar na
política e as dificuldades que sentimos e não conseguimos nomear. É
tudo muito difícil, seja na eleição, seja no movimento de mulheres,
seja no partido. E agora há a dificuldade no Parlamento. A Jô falou
sobre o constrangimento. A pauta da questão da mulher é sempre
perfumaria, coisas não relevantes.

Em Araguari, são 11 Vereadores: 1 mulher e 10 homens. Há uma
dificuldade para a mulher em relação ao projeto de lei para compor a
Mesa e para ter representatividade nos conselhos municipais.
Pergunto a todos se é possível, quais são os mecanismos e
estratégias para democratizar, como falar sobre as dificuldades e
como incentivar a ultrapassagem desses obstáculos? Muito obrigada.

A Sra. Ivonilda Brito da Silva - Bom dia. Parabenizo todos pela
realização do evento. Sofri violência doméstica há 10 anos. Há sete
anos procurei o Poder Judiciário, a Polícia Militar, a Delegacia do
Idoso, a Delegacia de Mulheres, a Polícia Civil, o Poder Judiciário
Estadual e Federal. Fui muito bem atendida. Percebi que são
excelentes profissionais, mas há muitos processos para atenderem.
Então, o atendimento torna-se lento. Participei do caso de uma moça
muito jovem, que tinha uma criança de quatro anos. Ela foi espancada
pelo esposo várias vezes. Ele estava desempregado e embriagado. O
marido a estuprou, e ela engravidou mas rejeitava a gravidez. Na
última vez que o marido a espancou, os vizinhos chamaram a polícia.
Na época, foi aprovada uma nova lei que determinava a prisão para
quem espancasse a mulher, e a Polícia Militar levou-o preso. Ela foi
ao Poder Judiciário Criminal e ao IML para fazer o exame de corpo de
delito. Teve de sair porque não podiam mais dar atenção a ela, pois
havia muitos processos e pessoas para serem atendidas. Existe uma
grande demanda e poucos profissionais para atendê-la.

Como aquela mãe se dirigiu a mim, eu a orientei e fomos procurar o
setor psicológico, mas nos informaram que estava funcionando no
Fórum Lafayette. Neste momento, vimos o policial militar. A Júlia saiu
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correndo, queria pular o andar. Disse: “Mamãe, o policial militar que
pegou o papai vai-nos pegar também”. Eu procurei o policial militar,
que conversou com a mãe e com as crianças. Esse mesmo policial
disse que deveríamos ir à delegacia para conversar com o Delegado.
Fiz isso. O Delegado me disse que desejava conversar com a mãe em
um lugar reservado, a fim de preservar-lhe a identidade. Enquanto a
mãe conversava com o Delegado, fiquei cuidando das crianças. Ela
não sabia onde era o IML, estava sem dinheiro para passagens e
alimentação, com duas crianças, debaixo de um sol muito quente. O
próprio Delegado a levou ao IML. Como ela não lhe disse que estava
sem dinheiro, ele a deixou lá e retornou. As crianças ficaram lá. Não
sei qual foi o desfecho desse fato.

Fico preocupada com o seguinte: há proteção para a mulher, mas
não para o homem. É preciso que tenha uma proteção para o homem.
Aquela mãe disse que estava preocupada com o esposo. As crianças
perguntavam pelo pai. Acredito que o homem deve ficar num lugar
especial, e não junto com presos perigosos. Naquele caso, o homem
tinha apenas o 2º grau. Isso precisa ser reestudado.

Parabenizo o apoio que está sendo dado à mulher, mas a família
também precisa ser amparada. Como foi dito, a família de hoje precisa
ser bem cuidada a fim de que a família de amanhã seja bem
estruturada. Obrigada.

A Sra. Dehonara - A minha pergunta será dirigida às três
expositoras. A Marlise e a Tatau abordaram a questão das forças
ocultas, dos esquemas de dominação e como isso interfere na
participação política das mulheres. Trata-se da reprodução do viver,
do trabalho doméstico, da criação dos filhos. Por mais que falemos em
cotas e ações afirmativas, o esquema de funcionamento dos partidos
não absorve a mulher que tem família.

Falamos muito sobre a importância de creches quando discutimos o
sistema de cotas, a fim de que a mulher pudesse participar das
reuniões de partidos. Isso não ocorre, o que dificulta a participação
política das mulheres. O horário das reuniões também dificulta essa
participação.

Tudo isso faz parte do esquema de dominação.
Queria que vocês tivessem essa percepção, porque, na verdade,
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são impedimentos concretos à participação política das mulheres.
A Sra. Presidente - Obrigada, Dehonara. Temos mais três questões

a serem tratadas pela Mesa. A Ângela, do Sindágua, pergunta à
Deputada Jô Moraes: “Embora na Previdência Social as mulheres se
aposentem com uma diferença de cinco anos a menos que o homem,
na previdência privada o tempo para se aposentar se iguala ao do
homem. Isso é constitucional?”. Edmara Freitas da Cruz Rosa, da
Ação Social pela Vida, de Ipatinga, pergunta à Marlise: “Acho que as
mulheres já mostram que são capazes de exercer seus trabalhos no
setor político. Por que tão poucas? Será falta de estarem inseridas
nos meios de comunicação, onde poderiam expressar-se melhor?”.
Maria Aparecida Umbelino, do Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher, de Barbacena, dirige a mim uma pergunta: “Qual será a
estratégia a ser usada para mobilizar e efetivar a participação das
representações de entidades ligadas à luta pela valorização da
mulher, considerando-se o tão pequeno quantitativo de presenças do
interior nesse espaço de debates?”.

Vamos iniciar as respostas da Mesa da esquerda para a direita,
solicitando uma consideração final da ex-Deputada Maria Tereza.

A Sra. Maria Tereza Lara - Cumprimento todas as participantes
deste evento e os companheiros homens que respeitam e valorizam
as mulheres. Saúdo a Mesa e toda a bancada feminina na pessoa da
Deputada Elisa Costa, que está coordenando os trabalhos.
Parabenizo toda a bancada feminina e também a Deputada Jô
Moraes, aqui representando o nosso parlamento federal, ela que
esteve conosco na legislatura anterior.

Nossa presença aqui significa o nosso compromisso de estar lado a
lado com as mulheres nessa luta que é permanente. Ainda temos
muito a avançar, mas, com certeza, fazendo uma comparação, como
bem disseram as expositoras, já avançamos bastante. Não podemos
desanimar. Cabeça erguida, a luta continua, os obstáculos têm de ser
escadas para trabalharmos ainda mais e mais. Esse é o significado da
nossa presença neste encontro.

A Deputada Federal Maria do Carmo Lara, minha irmã, ao saber que
eu estaria aqui, mandou um abraço carinhoso. Juntamente com a Jô e
toda a bancada feminina federal, acreditamos que a mulher, todas as
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vezes em que ocupa espaços de poder, dá uma resposta. Queremos
50% de espaços de poder, para que haja verdadeiramente
democracia de gênero e também companheirismo. Um abraço a todas
as participantes deste evento.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Fico muito feliz de a Vereadora
Maria Tereza ter-me feito essa pergunta. Queria pedir autorização à
Mesa para registrar a presença do Vereador Michelângelo, de
Cataguases, que está nas galerias. Veio participar conosco deste
evento, neste momento tão importante em nossa vida, representando
a Câmara Municipal daquela cidade.

A pergunta feita a mim pela Tereza é muito direta: “O homem não
tem confiança nas mulheres por quê?”. Também vou ser bem direta
na resposta. Acredito que isso vem ao longo dos anos. Isso vem,
queridas amigas, da educação que recebemos. É preciso mudar a
educação que vamos dar daqui pra frente e o que temos de nos
propor a fazer com as mulheres. A menina já nasce com o destino
determinado. Na maioria das vezes, é para casar com homens ricos,
que as nossas famílias procuram, para ser dona de casa, ter carro e
vestido bonitos e comprar nas melhores boutiques.

É preciso mudar o enfoque educativo. Para isso temos de mudar as
nossas escolas e trabalhar o nosso interior. A mulher não veio ao
mundo apenas para ser objeto de cama e mesa, mas para ser política,
participar dos programas sociais, filantrópicos e desta Mesa em que
tanto pleiteamos um lugar e não conseguimos. As palestrantes que
nos antecederam estão de parabéns. Deveríamos ter a fala de todas
na íntegra - aliás, peço isso à Assembléia - para que possamos ler
todos os dias e assim nos encorajarmos.

Precisamos dar-nos a conhecer aos homens e mostrar nossa
capacidade. Temos de mostrar que somos capazes e temos
qualidades, sem medo da cantada - desculpe-me o termo popular -
que podemos levar. Temos de enfrentar os homens e mostrar a eles
que, com a nossa feminilidade, podemos ocupar os cargos com a
maior dignidade.

Fui Prefeita da minha cidade, e vocês não podem imaginar o que
passei sendo a primeira mulher Prefeita de uma cidade com 129 anos.
A culpa de os homens pensarem assim sobre nós é nossa. Temos de
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mudar esse enfoque. Não podemos exigir dos partidos políticos que
mudem sua estrutura para participarmos deles. Tempo é uma questão
de preferência; precisamos adaptar-nos aos partidos, e eles
entenderão, pela nossa capacidade, pela nossa presença e pelo
nosso trabalho, que realmente fazemos falta. Então, quando
perceberem que fazemos falta, adaptarão um horário para nós sem
que peçamos. Tenho certeza absoluta disso, mas tem de partir de
nós. Precisamos enfrentar.

Ainda há pouco, disse para a nossa Deputada que, se algum dia
tiver a chance de contar para vocês como consegui chegar até aqui,
com a minha campanha pé-de-chinelo - e pé-de-chinelo com o maior
orgulho -, verão o que é lutar. Um dia terei essa chance.

Os homens precisam entender que as mulheres não querem ocupar
os seus lugares. Eles também têm de criar suas filhas, assim como
dar chances às suas mulheres, para que realmente possamos ocupar
os lugares que nos são devidos e mostrarmos não que temos
competência, mas que somos iguais. Isso é importante.

Muito obrigada pela oportunidade. Coloco-me à disposição de todas
vocês para que o nosso trabalho siga em frente, que esse não seja
mais um documento, mas uma legislação que nos impulsione a
trabalhar pelas mulheres que nos procuram.

A Sra. Tatau Godinho - Primeiro, responderei a uma pergunta da
Ângela feita para a Jô. Talvez, Ângela, não tenha havido
compreensão correta no que se refere à Previdência Social. No Brasil,
tanto na previdência pública, que é o INSS, quanto na privada, são
previstos cinco anos de contribuição a menos para as mulheres em
relação aos homens, e cinco anos de idade no caso das
aposentadorias. Existem diferenças de categorias. O sistema geral do
INSS prevê 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos para
os homens.

Para a aposentadoria por idade, são 60 anos para as mulheres e 65
anos para os homens. Na previdência pública, existe um teto de idade
que não existe na privada, há essa diferenciação. A servidora pública
não pode aposentar-se antes de 55 anos de idade, mesmo que tenha
mais de 30 anos de contribuição, porque há o limite de idade. Essa
diferenciação ainda é mantida.
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O que a Deputada Jô Moraes mencionou é uma diferença específica
em categorias, não no sistema geral da previdência.

As outras questões suscitadas...
Pode ser que não. Partindo do que foi lido da sua pergunta,

podemos depois esclarecer quais são as diferenças citadas.
Responderei agora as questões da Eveline, de Ipatinga; Mary

Simone, de Araguari; e, em parte, da Dehonara. A Mary pergunta
quais são os mecanismos e o incentivo para rompermos com essa
dificuldade das mulheres. Várias de nós já abordamos isso em vários
aspectos. O mecanismo é principalmente o fortalecimento coletivo das
mulheres. É claro que essa é uma resposta muito genérica. Quando
cada uma de nós enfrenta isso individualmente, tem de se fortalecer
individualmente, preparar-se, garantir capacidade pessoal de
responder às questões. Mas várias de nós já dissemos que não é por
capacidade individual que as mulheres estão fora do espaço de poder,
mas porque existem, efetivamente, formas de exclusão que estão
vinculadas à situação de dominação geral na sociedade. Temos de
prever mecanismos contra isso. A ação afirmativa e o sistema de
cotas fazem parte desses mecanismos. Como a Deputada Jô Moraes
e outras pessoas mencionaram, sempre se dá um jeitinho de terminar
passando a perna, vamos dizer assim, nesses mecanismos, porque
existe uma desigualdade real, de fato.

Precisamos combinar duas coisas: ter mecanismos, o que significa
ter comissões da mulher no Parlamento, nas coordenadorias ou nas
secretarias de mulheres nos Executivos e nos núcleos de mulheres
organizados nos partidos políticos, e garantir presença nos debates.
Mas isso não resolve a situação.

Agora passo para a questão da Dehonara, que considero
extremamente pertinente. Se não trabalharmos a desigualdade social
entre mulheres e homens, não garantiremos às mulheres condições
efetivas de participar dos espaços políticos e de poder. Um dos
elementos centrais dessa desigualdade social é exatamente o fato de
estar no âmbito privado da família a responsabilidade com o cuidado
das crianças. A reivindicação de creches públicas como política
pública integral, como um direito e uma garantia também das
mulheres, além de ser um direito das crianças, é fundamental. Isso
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significa lutar por isso nos espaços em que estamos, mas que seja
fundamentalmente uma política pública. Se estamos hoje abrindo a II
Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres, considero esta
uma reivindicação fundamental.

Os dados do MEC são de que apenas 11% das crianças brasileiras
até 3 anos de idade têm acesso à creche e à educação infantil, mas
não é pública. Esses 11% incluem os sistemas público e privado. Isso
significa que 90% das crianças estão em casa, com suas mães, que
precisam arranjar mecanismos para cuidar delas e poder trabalhar
fora, participar da política, entrar no movimento social. Acho que essa
é uma reivindicação fundamental. Várias outras também o são,
considerando a necessidade de políticas para as mulheres, mas,
como foi dito, esse é um dos elementos que considero mais
importantes.

Se conseguirmos que haja, além da aprovação do Fundeb, um
investimento concreto para garantir, como direito das crianças e das
mulheres, a ampliação da rede pública de creche, estaremos
fortalecendo muito esses mecanismos que permitirão uma maior
presença das mulheres nos espaços públicos.

Agradeço e espero que continuemos esse debate, porque esse
processo é de longo prazo e, como diz a Jô Moraes, temos garra para
continuar lutando, organizando-nos e garantindo a ampliação desse
espaço. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Obrigada, Tatau. Em nome da bancada feminina,
agradecemos a sua participação como convidada para exposição.
Com a palavra, a Deputada Federal Jô Moraes.

A Deputada Federal Jô Moraes - As questões apresentadas por
vocês exigem muito mais reflexão e debate. Por isso, serei telégrafa.
Mas, antes de telegrafar, gostaria de dizer que, se tivemos muitas
conquistas nesta Casa - e continuamos tendo -, foi porque nós, dos
movimentos, dávamos as idéias, mas havia quem desse solidez
técnica e funcional a essas idéias. Por isso, quero cumprimentar a
consultoria da Casa, nas pessoas da Mônica, da Míriam, do Juscelino
e dos demais funcionários, porque, se não fossem eles para dar a
sustentação - sustância institucional, regimental, funcional e teórica -,
nossas idéias iriam para o vento, como muitas vezes somos jogadas
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ao vento. Parabéns e obrigada por tudo o que fizeram.
Quanto à pergunta da Maria Lúcia, a legislação brasileira realmente

coíbe a violência doméstica. Ela discute o problema da
constitucionalidade da Lei Maria da Penha. Há realmente um debate
no interior das instâncias judiciárias sobre a questão da
constitucionalidade ou não da Lei Maria da Penha.

Esse é o problema - como romper certos marcos legais que estão
postos. Preferimos não debater a constitucionalidade ou não, porque
já se trata de uma lei sancionada. Não há ninguém que tenha entrado
com uma Adin para discutir essa questão. Por isso, devemos agarrar
o nosso instrumento legal e aperfeiçoá-lo na medida que for possível.
Quanto às propostas que realmente contribuam, devemos realizá-las.
Considero fundamental que a gente se embandeire com a Lei Maria
da Penha. Com certeza, a Maria Lúcia será uma de nossas parceiras.
Entendi também a observação que a Tatau fez, e depois, no debate,
procuraremos entender melhor a sua preocupação.

A Dehonara fala das forças ocultas. Francamente, elas são mesmo
poderosas, porque são do cotidiano da nossa vida, da estrutura
cultural, da distribuição de responsabilidades domésticas, do
sentimento e da subjetividade da mulher, que se sente culpada por
tudo de errado que acontece na casa.

Temos de nos debruçar, de forma transversal, sobre todas as
nossas dimensões, com o nosso autoconhecimento, e, ao mesmo
tempo, exigir estruturas de políticas públicas que nos ajudem a
superar as dificuldades, pois estas nos atrapalham, sim.

A Mary levanta a questão da dimensão emocional. Eu estava na
Câmara Federal, quando alguém disse: “Olha, tenho de ir embora.
Está proibido a gente faltar à sessão, mas é aniversário do meu
marido. Se eu não for, de repente ele poderá se esquecer de que sou
sua mulher. E terei dificuldade”. Então, outra Deputada disse: “Preciso
ver meus filhos. As sessões estão indo até tarde, e não estou
podendo vê-los. Meu filho de 11 anos está com uma carência muito
grande”. Então, do ponto de vista emocional, carregamos uma
dimensão meio sofrida nesse processo de construção da ação política
que todos vivemos. Só a parceria e o compartilhamento poderão nos
ajudar.
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Finalmente, há a questão do encaminhamento dessas iniciativas
fundamentais que a Ivonilda comenta, como dar continuidade ao
tratamento, porque enfrentaremos todos esses obstáculos.

Como é cuidar? Uma política que cuide do agressor ainda é inicial
no nosso debate, e teremos de enfrentar isso. Por enquanto, temos de
cuidar da vítima, que está absolutamente desprotegida.

Encerro trazendo a informação de que o Projeto nº 275, de
aposentadoria especial, está com nota técnica de
inconstitucionalidade, e teremos de buscar, primeiro, para a Polícia
Civil, modificar a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis e, para a
Polícia Militar, o art. 42 da Constituição Federal diz, Deputadas
Estaduais presentes, que esse processo de estabelecimento de
limites de idade para as aposentadorias ocorre no âmbito do Estado.
Até hoje a informação que tínhamos é de que era lá. Que todos leiam
o art. 42 - a Consultoria, o governo do Estado -, para compreenderem
que a aposentadoria das policiais militares deve ocorrer por uma
regulamentação desta Casa. Obrigada, e parabéns a todos vocês.

A Sra. Presidente - Obrigada, Deputada Jô Moraes, pela sua história
na defesa da causa da mulher. Em nome da bancada feminina,
nossos agradecimentos por sua belíssima exposição e presença. Com
a palavra, a nossa convidada Marlise.

A Sra. Marlise Matos - Primeiramente, desejo desculpar-me pela
gafe de não ter feito os meus agradecimentos. Devido a minha ânsia
de falar - e não sei se um dia vou contê-la -, não agradeci o convite e
já fui logo falando. Mas agradeço à Casa e parabenizo a Mesa, pois o
que fizemos aqui foi bonito e bacana. Não sei se vocês perceberam,
mas as falas, ainda que não premeditadamente, foram bem
complementares, cada um pegou um gancho e puxou o assunto por
vieses bem diferenciados, o que é muito gratificante - acredito - para
quem está na platéia. Apesar de ter reiterado muitos dados, sempre é
bom refrescarmos a memória, porque as coisas não estão da forma
que gostaríamos que estivessem.

Serei muito rápida. Para a Mary e a Gláucia, que perguntam sobre a
situação da reforma política, farei uma outra propaganda de um livro.
Vejam só: os cientistas políticos fazem questão de traduzir a
discussão sobre reforma política em termos inacessíveis. Usam um
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jargão técnico que ninguém compreende. Parece que é um prazer
orgásmico transformar coisas para que as pessoas não as entendam,
pessoas comuns, normais e que deveriam discutir isso. Então, há um
livro que foi publicado pela UFMG, em parceria com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento - Pnud, que se chama
“Reforma Política”, sendo que ele também está disponível para
“download” na internet. Nele vocês verão um histórico de todas as
questões fundamentais atinentes e pertinentes à discussão sobre
reforma política. Esse livro foi organizado pela Profa. Fátima
Anastasia e pelo Prof. Leonardo Avritzer, colegas do departamento, e
tem muitas discussões de termos, propostas e alternativas que estão
listadas e debatidas com autores pertinentes de todo o Brasil. O
financiamento foi feito pelo Pnud, e o livro está disponível
gratuitamente na internet, uma forma que penso ser de acesso mais
rápido para que essas informações comecem a fazer parte dos
nossos estudos.

Deixo como dicas... A Jô mencionou de forma muito feliz - e tive de
tirar essa lâmina da minha apresentação - a discussão sobre voto
majoritário e voto proporcional, que é importantíssima. A literatura
internacional informa-nos que, de fato, há uma diferença imensa, um
gueto de gênero imenso dado pelo fato de a regra do voto ser
proporcional e majoritário. As mulheres são muito mais beneficiadas,
assim como outras minorias, pelo voto proporcional, não pelo voto
majoritário. Então, é importante estarmos cientes disso.

Temos de fazer a discussão sobre as listas e com que os partidos
façam constar nos seus debates a inclusão de mulheres, a partir da
reflexão sobre as listas, ou seja, se serão abertas ou fechadas, se
terão cotas e paridades na participação. Temos de trazer essa
discussão para a reforma política, e isso não ocorre, Gláucia. Posso
dizer-lhe que a reforma política que está no Congresso sendo votada
nem de longe tangencia esses elementos. Por exemplo, o
financiamento de campanha será público ou não? Devemos fazer
essa discussão, de qualquer maneira. Há também a sanção
mencionada pela Jô a respeito dos partidos que não cumprem as
cotas para as mulheres nas candidaturas, e elas devem existir,
porque, do contrário, não haverá estímulo nenhum.
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Eles sempre vão empurrar com a barriga essa história de que as
mulheres não querem candidatar-se. As mulheres não querem
candidatar-se porque não se sentem valorizadas, assim os partidos
não as recrutam. Então, cria-se um círculo vicioso que não se rompe
nunca. Se o partido for obrigado a compor, terá que se virar para
formar seus quadros e ter mais mulheres participando do jogo político,
porque será punido se não o fizer.

A discussão sobre a introdução desse tema nos partidos: a pesquisa
também levantou quais são os partidos que apresentam mulheres na
sua executiva. É lamentável o quadro que conseguimos mapear. À
exceção de alguns partidos de esquerda, a imensa maioria dos mais
de trinta e tantos partidos que existem ignora solenemente a
participação das mulheres, não menciona, não cita, não referenda,
enfim, não tem nenhuma noção de que essa discussão tem de ser
feita internamente no âmbito partidário.

Há um outro elemento, que inclui a pergunta da Dehonara, sobre
como avançar nesse processo de transformação. Aqui demos várias
dicas. Discutir reforma política é um caminho, assim como se fazer
presente nesse tipo de debate e trazer o viés da discussão das
mulheres para o tema da reforma política, que, aliás, não está
presente aí. Posso dizer que não. Esse livro que vocês podem
consultar tem um artigo da Célia Pinto, do Rio Grande do Sul, que
menciona listas, mas muito rapidamente. Vem sempre pelas beiradas,
como todos também fazemos. Ao contrário, temos que ir lá e discutir
esse tema.

Uma coisa que precisamos retomar e vai ao encontro do tema para
o qual a Tatau nos chamou a atenção é a formação, a qualificação e a
capacitação de mulheres. As mulheres, mesmo sabendo de sua
competência, possuem déficits de auto-estima, não têm coragem de
ousar, sentem dificuldade de romper esse espaço e ir à luta. Então,
penso que nos falta retomar o que o movimento fez em 1970,
reorganizar grupos de mulheres, e isso pode ser feito nos partidos
políticos, nas lideranças comunitárias, nos sindicatos, em todos os
setores em que há movimentos organizados e mobilização e
participação política organizada. Precisamos levar as mulheres
novamente para esses espaços e formá-las, para que tenham a auto-
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estima necessária, para que se sintam capazes, livres para exercer
esse papel.

É necessário trazer para dentro do partido essa discussão. Se
querem mais mulheres, então que se discuta o horário das reuniões, o
lugar onde ficarão as crianças ou quem vai tomar conta delas. No
mundo ideal, não queremos que os partidos abram o depósito das
crianças e das mulheres, mas, infelizmente, acontece um pouco isso.
Por que os homens não cuidam dos filhos para as mulheres
ingressarem no espaço político? Por que eles não querem assumir
esse papel? Vamos discutir isso também com os maridos.

E quanto à mídia e à comunicação, posso dizer que, ontem, estive
gravando o “Mídia em Pauta”, um programa da TV Comunitária da
UFMG. Precisamos discutir com os meios de comunicação, porque a
situação vai mal. Os símbolos e as representações do feminino e da
mulher que vemos perpetuados pelos meios de comunicação são
complicados. Temos de entrar nesse tema também porque eles têm
de ser nossos aliados, e não trabalhar contra a gente. Obrigada.

A Sra. Presidente - Obrigada, Marlise. Em nome da bancada
feminina da Assembléia, dos movimentos sociais e das três
debatedoras, Marlise, Jô e Tatau, além da ex-Deputada Maria Tereza,
finalizaremos o nosso ciclo de debates. A Maria Aparecida nos fez
uma pergunta que considero respondida, mas, mesmo assim, quero
dizer duas palavras que são muito importantes para a luta da mulher:
coragem e liberdade. Precisamos ter coragem permanente para fazer
o enfrentamento e superar os medos construídos historicamente na
família e na própria sociedade. E, com participação, podemos
construir a nossa liberdade e a igualdade de direitos.

Os movimentos precisam ter objetivos mais claros, unidade nas
bandeiras. São muitos os movimentos sociais que defendem, por
exemplo, a luta pela terra e os direitos da mulher, mas sinto que é
preciso unidade para haver mais causas comuns.

Por fim, nesse novo processo de educação por que passa a
sociedade brasileira, é preciso implementar políticas públicas em nível
nacional, com o Ministério, através da Ministra Nilcéa Freire, e agora,
com a coordenadoria, esperamos que Minas Gerais dê um salto em
políticas públicas para as mulheres. E também que os Municípios



1224

marquem presença, por meio do Orçamento Mulher, da participação
política das nossas mulheres. Acho que as conferências, o fórum
técnico que aconteceu aqui, estão abrindo um espaço muito positivo
para a participação política da mulher. Somando todos esses dados,
acredito que, nesse novo debate político, possamos ter em 2008 um
conjunto maior de mulheres candidatas a Prefeitas, a Vereadoras, por
este país, para contribuir com o avanço da legislação, e
principalmente das políticas públicas para as nossas mulheres e com
as mulheres, em Minas e no Brasil.

Com essa fala de coragem e na luta pela liberdade, um grande
abraço. Agradecemos a participação de todos. A Presidência
manifesta a todos os convidados o agradecimento pela honrosa
presença.

Encerramento
A Sra. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

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

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/2/2007
Às 10h07min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia e os Deputados Deiró Marra, Carlin Moura e Dimas
Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dimas Fabiano, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a tratar de
assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão em
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que solicita seja realizada reunião conjunta da Comissão com a
Comissão de Participação Popular, para, em audiência pública, se
discutir, com as escolas infantis, o Censo Escolar Anual da Educação
Básica, realizada pelo Inep; Tiago Ulisses em que solicita seja enviado
ofício à Secretaria de Estado de Educação, solicitando uma cópia em
DVD para as escolas do Estado, referente ao documentário "Uma
Verdade Inconveniente", de autoria do ex-Vice-Presidente dos
Estados Unidos AL Gore; Carlin Moura em que solicita seja realizada
reunião, para, em audiência pública, se discutirem a implementação, a
regulamentação, os critérios de distribuição de quotas, as políticas de
compensação entre os entes federados do Fundo de Desenvolvimento
do Ensino Básico; e solicitando seja realizada reunião no Município de
Contagem, para, em audiência pública, se discutir a transferência da
administração do Parque Fernão Dias para a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes do Municípo de Betim; da
Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja realizada reunião
conjunta da Comissão com a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para, em audiência pública, se debaterem as
dificuldades enfrentadas pelos funcionários públicos estaduais da
educação que se deslocam para o meio rural, para exercerem as suas
funções e não são beneficiados com os vales-transporte e vales-
alimentação. 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 março de 2007.
Maria Lúcia, Presidente - Dimas Fabiano - Ana Maria Resende.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/3/2007
Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Maria Lúcia (substituindo esta ao Deputado Antônio
Carlos Arantes, por indicação da Liderança do PFL) e o Deputado
Domingos Sávio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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Deputado Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: em 1º turno, Projetos de Lei nºs 64/2007 (Deputado Walter
Tosta); em turno único, Projeto de Lei nºs 25/2007 (Deputado
Domingos Sávio) e 69/2007 (Deputada Elisa Costa). Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos das Deputadas Ana
Maria Resende, Cecília Ferramenta, Elisa Costa, Gláucia Brandão,
Maria Lúcia e Rosângela Reis em que solicitam a realização de
audiência pública com o objetivo de se debaterem as desigualdades
de gênero no mercado de trabalho; Rosângela Reis em que solicita
audiência pública para se debater a situação da Defensoria Pública
Estadual, na questão dos subsídios e das condições de trabalho dos
Defensores Públicos em relação a sua autonomia administrativa;
Domingos Sávio em que solicita audiência pública para se debaterem
e obterem soluções, para assegurar o direito a redução de imposto na
aquisição de veículo automotivo para portadores de deficiência física,
sendo estes, condutores ou não. 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 março de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Elisa Costa - Antônio Carlos Arantes -

Walter Tosta.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/3/2007

Às 9h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Délio Malheiros, Carlos Pimenta, Antônio Júlio e Fábio Avelar
(substituindo este ao Deputado Célio Moreira, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei nº 5/2007, no 1º turno, para o qual designou o
Deputado Célio Moreira como relator. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Délio Malheiros (2)
em que solicita encaminhar ofício ao Departamento de Polícia
Rodoviária Federal, para que informe o número de acidentes ocorridos
na BR-135, nos anos de 2006 e 2007; e em que solicita encaminhar
ofício ao Sindicato das Transportadoras de transporte rodoviário para
que informe o levantamento dos prejuízos causados pela má
conservação da BR-135, nos anos de 2006 e 2007; do Deputado
Fábio Avelar em que solicita seja realizada audiência pública da
Comissão, para se debater a instalação de hidrômetros individuais em
unidades de condomínio; e do Deputado Antônio Júlio em que solicita
encaminhar ofício ao Secretário de Estado da Fazenda e ao Detran-
MG, pedindo informação de qual é o valor pago pelas seguradoras ao
Estado, para que o Estado proceda à arrecadação do DPVAT.
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 março de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Carlos Pimenta - Antônio Júlio - Célio

Moreira.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/3/2007

Às 14h49min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini, Gustavo Valadares, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício do Sr. Antônio Lúcio da Silva, solicitando
providências desta Comissão com relação à Instrução Normativa nº
2/2006, baixada pelo Detran-MG, que autoriza a empresa privada de
comércio de veículos automotores a executar, desde janeiro de 2006,
serviço público de trânsito de emplacamento, que é a selagem da
placa traseira de veículo novo, fora do local específico de atendimento
desse órgão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Eros Biondini (2) em que solicita sejam
realizadas reuniões desta Comissão para discutir, em audiência
pública, a questão da desigualdade social face a situação de pobreza
e miséria de algumas regiões do Estado de Minas Gerais e o
desperdício e consumo responsável no Estado. Registra-se a
presença dos Deputados Carlin Moura e João Leite. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de março de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura - Gustavo

Valadares.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/3/2007

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e Gustavo Valadares,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo
Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
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constante na pauta. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado André Quintão (2), em que solicita seja
encaminhado à Deputada Federal Fátima Bezerra, Relatora da
Medida Provisória nº 339/06, e aos Presidentes da Câmara Federal e
do Senado Federal, documento do Movimento de Luta Pró-Creches,
contendo solicitação de inclusão das matrículas das creches
conveniadas na distribuição dos recursos do Fundeb e seja realizada
audiência pública para discutir a reivindicação contida no referido
documento. 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 março de 2007.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 15/3/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, dando ciência à Casa do

falecimento do Sr. Davi Ribeiro Muniz, ocorrido em 13/3/2007, em
Betim. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/3/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.374/2006;
requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; Decisão da
Presidência; emissão de parecer pelo relator; questões de ordem;
discursos dos Deputados Carlin Moura, Padre João, Délio Malheiros,
André Quintão, da Deputada Elisa Costa e dos Deputados Adalclever
Lopes, Fábio Avelar e Carlos Pimenta; votação do Substitutivo nº 4,
salvo emendas e subemenda; aprovação; prejudicialidade dos
Substitutivos nºs 1 a 3, das Emendas nºs 1 a 5, 7, 15, 17, 20, 22, 24,
27 e 28 e da Subemenda n° 1 à Emenda n° 2; votação das Emendas
nºs 6, 8 a 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25 e 26; rejeição; declarações de voto
- Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca -  Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - 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 - 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 - Rêmolo Aloise - Rômulo
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Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h12min, a

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº

3.374/2006, do Governador do Estado, que acrescenta dispositivo à
Lei nº 6.084, de 15/5/73, e autoriza a criação de empresas
subsidiárias da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
Copasa-MG. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade
do projeto com as Emendas nºs 1, 2 e 3, que apresentou. A Comissão
de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto com as
Emendas nºs 1 e 3, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 4, que
apresentou, e a Subemenda nº 1, que apresentou, à Emenda nº 2, da
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 3, da Comissão
de Justiça, com a Emenda nº 4, da Comissão de Administração
Pública, e com a Subemenda nº 1, da Comissão de Administração
Pública, à Emenda nº 2, da Comissão de Justiça. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que
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opina pela aprovação do Substitutivo nº 3, que apresenta, e das
Emendas nº 5, 7 e 15, e pela rejeição dos Substitutivos nºs 1 e 2 e das
Emendas nºs 6, 8 a 14 e 16. No decorrer da discussão, foram
apresentadas ao projeto as Emendas nºs 17 a 29. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Domingos Sávio, solicitando a retirada de
tramitação da Emenda nº 29 ao Projeto de Lei nº 3.374/2006. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VIII
do art. 232 do Regimento Interno.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento

Interno, e tendo em vista a promulgação da Lei nº 16.693, de 11 de
janeiro de 2007, declara prejudicados, por perda de objeto, os
seguintes dispositivos relativos ao Projeto de Lei nº 3.374/2006, do
Governador do Estado: o art. 2º, “caput” e seu parágrafo único, do
projeto original; o inciso II do art. 1º do Substitutivo nº 1; o art. 2º,
“caput” e parágrafos 1º e 2º, do Substitutivo nº 2; o art. 1º, “caput” e
parágrafos 1º ao 3º, do Substitutivo nº 3.

Mesa da Assembléia, 13 de março de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o relator Deputado Lafayette de

Andrada, para emitir seu parecer sobre as Emendas nºs 17 a 28 ao
Projeto de Lei nº 3.374/2006.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados, espectadores da TV Assembléia, está em minhas mãos o
relatório final, o parecer sobre o projeto de lei que cria a subsidiária da
Copasa.

Antes de ler o relatório final, é justo e importante fazer alguns
registros relativos ao encaminhamento das discussões havidas nos
últimos dias. Não posso deixar de registrar o esforço da Bancada da
Oposição para chegar a um consenso, apresentando suas
preocupações. Não posso deixar também de relatar o esforço
excepcional do Deputado Fábio Avelar, principalmente visando
proteger os direitos dos trabalhadores da Copasa e as conquitas
havidas em todo o período de vida daquela empresa.

Parabenizo a postura do Sindágua, na pessoa de seu Presidente,
que, ontem, em longa reunião com essa relatoria, apresentou suas
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apreeensões, dificuldades, desejos e receios em relação a esse
projeto. Foi um diálogo extremamente aberto e franco entre as duas
partes. Praticamente tudo que foi reivindicado pelo sindicato foi
incorporado nesse substitutivo.

Finalmente quero agradecer o apoio sempre experiente do nosso
Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, que sempre nos orientou
na busca do entendimento e na abertura de um canal de diálogo com
a Oposição, com o sindicato e com todos os atores envolvidos; e é
isso o que procuramos atender nesse relatório final.

Sr. Presidente, lerei o relatório final, mas antes quero explicar muito
rapidamente o desfecho da tramitação. Chegamos aqui com o
Substitutivo nº 3. Em junho do ano passado, o projeto deu entrada na
Casa. Houve várias discussões nas Comissões. Foram apresentadas
várias emendas. Houve várias audiências públicas. Disso tudo não
participei, pois aconteceu na legislatura passada. Quando aqui
chegamos, pegamos o “bonde andando” e chegamos ao final, em que
já havia o Substitutivo nº 3, que seria votado em Plenário.

A esse Substitutivo nº 3 foram apresentadas 13 emendas. E nada
mais havia a fazer: votar favoravelmente a essas emendas ou rejeitá-
las. De modo geral, como já me referi, essas emendas tratavam de
assegurar direitos e conquistas dos trabalhadores; a garantia do
padrão da qualidade dos serviços; a participação dos trabalhadores
nos conselhos que porventura viessem a ser criados - isso foi
garantido -; o controle social por meio de audiências públicas, que foi
incorporado no projeto; o acompanhamento sindical no caso de
possível cessão de funcionários da Copasa para a subsidiária -
incorporamos isso ao projeto, e o sindicato será ouvido e
acompanhará todo o processo -; a proteção e preservação de direitos
assegurados em lei; e, finalmente, a garantia de tarifas praticadas na
subsidiária do Jequitinhonha inferiores às praticadas pela Copasa. De
modo geral, as emendas versavam sobre isso. Houve uma última
emenda da Oposição que queria garantir nesse projeto a criação do
conselho de saneamento, mas ela não foi acolhida por razões
técnicas.

Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte (- Lê:)
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 17 A 28, APRESENTADAS EM
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PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI Nº 3.374/2006
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.374/2006
acrescenta dispositivo à Lei nº 6.084, de 15/5/73, e autoriza a criação
de empresas subsidiárias da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa-MG.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que apresentaram as Emendas nºs 1 a 4 e a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 2.

Em Plenário, foram apresentadas as Emendas nºs 5 a 16, sobre as
quais a Comissão de Administração Pública emitiu parecer,
apresentando o Substitutivo nº 3.

Encerrada a legislatura, a proposição não foi arquivada, nos termos
do art. 180, § 1º, III, do Regimento Interno.

Reaberta a discussão, nos termos do art. 316 do Regimento Interno
desta Casa, c/c o art. 166 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, foram apresentadas as Emendas de nos 17 a 28, sobre as
quais emitimos este parecer.

Fundamentação
Em síntese, o Projeto de Lei nº 3.374/2006 autoriza a Copasa-MG a

criar empresas subsidiárias para explorar recursos hidrominerais,
executar serviços de irrigação para o Projeto Jaíba e prestar serviços
de abastecimento de água e de saneamento básico em determinados
Municípios.

A matéria foi amplamente discutida nesta Casa, tanto nas comissões
quanto em Plenário. As comissões realizaram diversas audiências
públicas, que contaram com a presença de autoridades e técnicos. A
discussão culminou com a realização de um ciclo de debates, em que
a proposição foi discutida no contexto do novo marco regulatório para
o saneamento básico.

As significativas diferenças entre a proposição encaminhada pelo
governo em junho de 2006 e o Substitutivo nº 3 revelam o esforço
desta Casa para aperfeiçoar a matéria e a capacidade de seus
membros de construir o consenso.

Preliminarmente, deve-se ressaltar que se encontra prejudicado o
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art. 1º do Substitutivo nº 3, o qual dispõe sobre a criação de empresa
subsidiária para a exploração de recursos hidrominerais. Com efeito,
como já havia consenso em relação à matéria e atendendo ao apelo
dos parlamentares do Partido dos Trabalhadores, o Governador do
Estado encaminhou, no último mês da legislatura, uma mensagem
contendo uma proposição que visava exclusivamente a autorizar a
criação da referida subsidiária. Essa proposição, que recebeu o nº
3.778/2006, foi aperfeiçoada e aprovada nesta Casa, tornando-se a
Lei nº 16.693, de 11/1/2007. Sendo assim, ficou prejudicado o art. 1º
do Substitutivo nº 3.

Passemos, agora, ao exame das emendas apresentadas em
Plenário, informando, quando for o caso, a forma como elas foram
incorporadas ao substitutivo que apresentamos ao final deste parecer.

A Emenda nº 17, de autoria do Deputado Fábio Avelar, propõe seja
dada nova redação ao art. 3º do Substitutivo nº 3, corrigindo uma falha
verificada na redação do referido dispositivo. Esse artigo utiliza, sem a
devida precisão conceitual, duas referências distintas: as bacias
hidrográficas e as regiões administrativas. Conforme consta no citado
dispositivo, os Municípios que compõem as bacias dos Rios Itanhém,
Buranhém e Jucuruçu não integram a área de atuação da subsidiária,
embora estejam ao lado do Vale do Jequitinhonha e apresentem as
mesmas características. A emenda, todavia, não menciona todas as
bacias hidrográficas da região, o que corrigimos no substitutivo. A
emenda propõe, ainda, a supressão da referência a Municípios com
Índice de Desenvolvimento Humano abaixo da média do Estado,
focalizando a atuação da subsidiária nas áreas mencionadas. O
substitutivo acompanha a emenda, pois verifica-se que a intenção do
governo é a criação de empresa com atuação regionalizada.

Demonstrando preocupação com a matéria, a Deputada Ana Maria
apresentou as Emendas nos 18 e 19. A Emenda nº 18 propõe que a
subsidiária busque implantar biodigestores em comunidades com até
dez mil habitantes. Esse equipamento destina-se ao tratamento de lixo
orgânico, representando importante instrumento de proteção ao meio
ambiente. A Emenda nº 19 obriga a empresa subsidiária a fazer a
manutenção de poços tubulares profundos utilizados para o
abastecimento de água, nos termos do contrato. Apesar da relevância
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das propostas, não é adequada a sua inclusão na proposição em
apreço. Com efeito, os planos de saneamento básico devem prever
equipamentos e ações a serem adotados para sua consecução.

Atente-se, ainda, para o fato de que a subsidiária, bem como a
Copasa-MG, é uma empresa estatal, e deve ser remunerada pelos
serviços que presta. Dessa forma, não pode a lei estabelecer
obrigação para ela, sem mencionar a devida fonte de custeio.
Certamente, não podemos atribuir ao Poder Executivo a
responsabilidade de remunerar a subsidiária por sua atuação, tendo
em vista a restrição estabelecida no art. 63, I, da Constituição da
República.

A Bancada do PMDB apresentou a Emenda nº 20, estabelecendo
que a tarifa praticada pela subsidiária deverá ser inferior àquelas
praticadas nas localidades em que a Copasa-MG já atua. Registre-se
que o PMDB está atento para a questão da fixação da tarifa desde o
início da tramitação dessa proposição, tendo apresentado em
Plenário, por intermédio de seu Líder, Deputado Adalclever Lopes, em
6/7/2006, emenda similar. Assim, a garantia de que a tarifa cobrada
pela subsidiária será inferior à cobrada pela Copasa-MG já se
encontra incorporada ao Substitutivo nº 3, nos termos do seu art. 3º, §
3º. Assim, a emenda foi acatada em seus objetivos finais, conforme
consta do substitutivo que apresentamos.

A Deputada Elisa Costa apresentou as Emendas nºs 21 a 27.
A Emenda nº 21 propõe que a criação da subsidiária seja precedida

de elaboração de Plano Regional de Saneamento Básico. O
planejamento é eixo norteador do novo marco regulatório do
saneamento básico, como se verifica no Capítulo IV da Lei Federal nº
11.445, de 5/1/2007. A existência dos referidos planos constituem,
alías, condição de validade dos contratos para a prestação desse
serviço, nos termos do art. 11 dessa lei. Observe-se, todavia, que, nos
termos do art. 9º da referida lei, cabe ao titular dos serviços a
formulação do plano de saneamento básico. É notório que a
titularidade dos serviços de saneamento básico é dos Municípios,
responsáveis, pois, pela elaboração do mencionado documento. Isso
não significa que o Estado deva ter o seu plano de saneamento
básico, pois trata-se de uma competência comum, ou seja, o Estado
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tem a obrigação constitucional de atuar em saneamento básico.
Todavia, tendo o Município o seu plano, poderá, desde já, contratar a
empresa subsidiária, não havendo motivo para que fique na
dependência da formulação de plano regionalizado do Estado, que,
por sua maior complexidade, poderá demandar mais tempo para a
elaboração que os planos municipais. Por esse motivo, o substitutivo
estabelece que a subsidiária atuará de acordo com plano de
saneamento básico, cuja existência não pode, todavia, ser condição
para a criação da subsidiária.

A Emenda nº 22 visa a condicionar a subconcessão da Copasa-MG
para a subsidiária a lei autorizativa e prévia realização de audiência
pública. Atente-se para o fato de que a própria Lei nº 11.445, de 2007,
já exige a realização de audiência pública para a contratação de
empresas que prestem serviços de saneamento básico, razão pela
qual acatamos a referida emenda.

A Emenda nº 23 propõe que a criação das subsidiárias seja
apreciada pelo Conselho Estadual de Saneamento Básico. Registre-
se, inicialmente, que não há o referido órgão na estrutura
administrativa de Minas Gerais, o que dificulta imensamente a
aplicação do dispositivo proposto na emenda. Ademais, depende de
autorização legislativa a criação de subsidiária, consoante dispõe o
art. 37, XX, da Constituição da República, não podendo esta Casa
delegar essa competência para órgão colegiado integrante da
estrutura do Poder Executivo.

A Emenda nº 24 pretende assegurar aos trabalhadores da
subsidiária a participação no conselho de administração da empresa a
ser criada. Essa participação é reivindicação dos trabalhadores de
empresas estatais, já ocorrendo em algumas instituições. Decidimos
acatar a emenda, estabelecendo, ainda, a participação no Conselho
Fiscal.

A Emenda nº 25 visa a estabelecer o percentual que a subsidiária
cobrará para determinadas faixas de consumo, tendo como referência
a tarifa cobrada pela Copasa-MG. Não há como fixar os percentuais
previamente, considerando que o valor cobrado irá depender do custo
do serviço; acatamos, todavia, o espírito da emenda, impondo que a
subsidiária reduza as tarifas ou conceda descontos sempre que a
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Copasa-MG o fizer, para atender à população de baixa renda, nos
termos do art. 101 do Decreto nº 43.753, de 19/2/2004.

A Emenda nº 26 prevê que a transição do empregado da Copasa-
MG para a subsidiária terá a participação do sindicato. O termo
“transição” não é juridicamente preciso, razão pela qual
estabelecemos a exigência de que o sindicato seja ouvido sobre a
cessão de empregados, sem que sua posição vincule a decisão da
empresa.

Acatamos, em parte, a Emenda nº 27, ao exigir que a qualidade do
serviço prestado pela subsidiária seja a mesma que a da Copasa-MG.
A proposta de que a subsidiária seja responsável pela implantação e
pela gestão dos serviços prestados em todas as localidades de sua
área de atuação é, porém, inviável. Deve-se lembrar que a titularidade
do serviço de saneamento é do Município, de forma que a subsidiária
depende da concessão do serviço. Além disso, não se pode descartar
a possibilidade de o Município implantar o serviço e contratar a
subsidiária apenas para a sua gestão.

A Emenda nº 28, de autoria do Deputado Padre João, amplia o
objeto da empresa subsidiária, atribuindo-lhe funções como
tratamento de lixo, matéria que, conforme a citada legislação federal,
integra o conceito de saneamento básico. Parece-nos oportuna a
aprovação da referida emenda, pois permitirá que a subsidiária atue
em outras áreas na região, sem perder o foco no saneamento básico.
Por esse motivo, opinamos pela sua aprovação.

A Emenda nº 29 foi retirada pelo autor.
Várias emendas foram acatadas, embora tenhamos optado por

incorporá-las ao projeto com nova redação. Por essa razão,
apresentamos o Substitutivo nº 4. Se aprovado esse substitutivo,
ficam prejudicadas as Emendas nºs 1, 2, 3 (fl. 13), 4 (fl. 18), 5 (fl. 23), 6
(fl. 24), 7 (fl. 25), 15 (fl. 33), 17 (fl. 51).

Conclusão
Tendo em vista as razões expostas, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei nº 3.374/2006 na forma do Substitutivo nº 4 e pela a
rejeição das Emendas nºs 18, 19, 21, 23, 25 e 26.

Se aprovado o Substitutivo nº 4, ficam prejudicadas as Emendas nos

17, 20, 22, 24, 27 e 28.
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SUBSTITUTIVO Nº 4
Autoriza a criação de empresas subsidiárias da Companhia de

Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a Copasa-MG autorizada a criar empresa subsidiária

integral, com a atribuição de dar manutenção, administrar, executar e
explorar os serviços do sistema de irrigação do Projeto Jaíba.

Art. 2º - Fica a Copasa-MG autorizada a criar empresa subsidiária
integral, com a atribuição de planejar, projetar, executar, ampliar,
remodelar e explorar serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, a coleta, a reciclagem, o tratamento e a
disposição final dos lixos urbano, doméstico e industrial, a drenagem e
o manejo das águas pluviais urbanas em localidades da região de
planejamento Norte de Minas e das Bacias Hidrográficas dos Rios
Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu.

§ 1º - Na atuação da subsidiária a que se refere o “caput” deste
artigo, será respeitada a seguinte ordem de prioridade:

I - Municípios onde a Copasa-MG não atue;
II - Municípios onde a Copasa-MG não tenha implantado serviço de

esgotamento sanitário.
§ 2º - A Copasa-MG somente poderá subconceder seus serviços

para a subsidiária de que trata este artigo, se houver lei autorizativa
do Município concedente.

§ 3º - A subconcessão de serviços pela Copasa-MG para a
subsidiária e a contratação desta por Município serão precedidas da
realização de audiência pública com as comunidades interessadas.

§ 4º - Fica assegurada a participação de representantes dos
empregados no conselho de administração e no conselho fiscal da
subsidiária, quando esses órgãos forem instituídos.

§ 5º - A subsidiária de que trata este artigo se responsabilizará pela
gestão dos serviços listados no “caput” deste artigo, nas localidades
em que venha a atuar, mantendo nível de qualidade equivalente ao
dos serviços prestados pela Copasa-MG.

Art. 3º - A subsidiária de que trata o art. 2º obedecerá às diretrizes
de plano de saneamento básico para a região de sua atuação,
estabelecidos nos termos da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de
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2007.
Parágrafo único - Os planos de saneamento básico de que trata o

“caput” deste artigo serão encaminhados aos órgãos colegiados a que
se refere o art. 47 de Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.

Art. 4º - As tarifas praticadas pela subsidiária prevista no art. 2º
desta lei serão diferenciadas e inferiores às praticadas pela Copasa-
MG.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no “caput” deste artigo às
tarifas ou aos descontos especiais adotados pela Copasa-MG para
atender à população de baixa renda.

Art. 5º - É vedada a cessão de empregados das subsidiárias para a
Copasa-MG.

Art. 6º - Será permitida a cessão de empregados da Copasa-MG
para as subsidiárias, respeitados os direitos assegurados em lei e em
acordos coletivos de trabalho e garantido o acompanhamento do
processo pelo sindicato da categoria.

Art. 7º - Aplica-se o disposto nos §§ 15, 16 e 17 do art. 14 da
Constituição do Estado às empresas subsidiárias da Copasa-MG.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sr. Presidente, esse era o parecer e esse foi o substitutivo gerado a

partir das emendas apresentadas em Plenário. Deputados, muito
obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, gostaria que o nosso

relator lesse o art. 2º, apesar de não estar no processo de votação,
para que, no momento de entrarmos nele, não retornemos com essa
discussão. Parece que houve uma divergência no que V. Exa. leu
referente ao art. 2º do substitutivo. Gostaria de ter o conhecimento
disso.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.
O Deputado Lafayette de Andrada - Pois não! Para esclarecimento,

antes da leitura, o art. 2º foi modificado... É o “caput”?
O Deputado Antônio Júlio - O “caput” do art. 2º.
O Deputado Lafayette de Andrada - Ele foi modificado em razão da

emenda do Deputado Padre João, que visa a adequar essa lei à lei
federal, ou seja, dizendo que a lei federal de janeiro de 2005 prevê
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que o saneamento básico não é somente água e esgoto, mas também
lixo. Então, além disso, estão incorporadas aqui mais três bacias
hidrográficas que não estavam no corpo original, mas que pertencem
também àquela região.

Portanto, provavelmente é essa a diferença que deve haver entre o
texto de V. Exa. e o meu; aliás, faço questão de lê-lo novamente. (-
Lê:)

“Art. 2º - Fica a Copasa-MG autorizada a criar empresa subsidiária
integral, com a atribuição de planejar, projetar, executar, ampliar,
remodelar e explorar serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário,...” Aí, vem a emenda do Padre João para
adequar à lei federal: “... a coleta, a reciclagem, o tratamento e a
disposição final do lixo urbano, doméstico e industrial, a drenagem e o
manejo das águas pluviais urbanas em localidades da região de
planejamento do Norte de Minas e das Bacias Hidrográficas dos Rios
Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus” - que era original e foi
acrescentada a Bacia do Buranhém, Itanhém e Jucuruçu, que ficam
naquela mesma região. Então, é para contemplar todas as bacias
hidrográficas daquela região que conhecemos como Vale do
Jequitinhonha.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, só mais uma questão que
gostaríamos de deixar bem clara. Deve ter ocorrido erro de digitação,
que pode modificar todo o art. 3º, que fala das diretrizes do plano de
saneamento básico para a região de sua atuação, estabelecido nos
termos da Lei Federal nº 455.

O Deputado Lafayette de Andrada - Não, é Lei Federal nº 11.445.
Ocorreu realmente um erro de digitação.

O Deputado Antônio Júlio - Só queria um esclarecimento para
depois não haver discussão nem dizerem que lemos uma lei, mas
aprovamos outra.

O Deputado Lafayette de Andrada - Verificamos o equívoco. Lemos
Lei Federal nº 11.445 e não Lei Federal nº 445. Agradeço ao eminente
Deputado Antônio Júlio, nosso eterno Presidente, pelas correções
oportunas ao nosso parecer final.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, desejo uma explicação
do relator sobre determinado artigo e parágrafo. Deputado Lafayette
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de Andrada, não ficou claro, no art. 2º do § 3º, quando V. Exa. fala das
leis autorizativas do Município para a concessão dos serviços a essa
subsidiária da Copasa. Quero uma explicação.

Entendo que criaremos aí um embaraço jurídico, porque, quando os
Municípios que hoje detêm a concessão da Copasa passarem a ser
geridos pela nova empresa, tudo deverá começar novamente? A
concessão entre o Município e a nova empresa ou o acordo anterior,
que era celebrado com a Copasa, valerá para esse Município? V. Exa
fala que as novas concessões terão de ser precedidas de uma
audiência pública. Entendo proporcionar a várias Câmaras Municipais
a denúncia do acordo com a Copasa, porque os Municípios já passam
a não ter relação com a Copasa, e sim com a nova empresa. Eu
gostaria que esse ponto ficasse bastante esclarecido para não
criarmos embaraço novamente e problemas para o futuro.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.
O Deputado Lafayette de Andrada - Deputado Carlos Pimenta, as

audiências públicas são norma federal. A nova lei federal de janeiro
determina que haja audiência pública. Em atenção à nova lei, isso foi
incorporado ao substitutivo. Esse imbróglio jurídico a que V. Exa se
refere é realmente uma questão a ser levantada. Isso a lei não pode
decifrar, pelo menos essa lei.

Imagino - e aí não é o governo nem a Copasa que está falando, mas
este relator - que, no momento em que for criada a subsidiária, deverá
haver uma transição em que o Município será ouvido, porque o
Município é que adere ou não à subsidiária.

O Deputado Carlos Pimenta - A concessão é do Município. O
Prefeito pode entender que fez a concessão com a Copasa, e não
com a subsidiária que está sendo criada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sim, a partir do momento em
que a Copasa não atenderá mais aquele Município, e sim a
subsidiária, o Município pode querer ou não fazer o contrato com a
subsidiária. Isso cabe ao Município.

O Deputado Carlos Pimenta - Mas, mesmo que a concessão esteja
ainda em vigência... As concessões da Copasa são de perder de
vista. Podem ser denunciadas. No momento em que se sentir
inseguro de fazer essa nova concessão, ele pode perguntar: “E aí,
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como será esse nosso relacionamento?”.
O Deputado Lafayette de Andrada - Deputado, só vou dizer o

seguinte: imagino que os Municípios vão querer, porque a criação da
subsidiária é justamente para baratear os custos, baratear a tarifa.
Muito provavelmente o Prefeito preferirá fazer um acordo com a
subsidiária...

O Deputado Carlos Pimenta - Não podemos ficar no “achismo”. As
coisas têm de ficar claras.

O Deputado Lafayette de Andrada - Totalmente pertinente a
colocação de V. Exa., mas não é essa a lei que definirá isso.

O Deputado Carlos Pimenta - Estamos criando uma porta para um
embaraço mais à frente.

O Deputado Lafayette de Andrada - Acho que não haverá embaraço.
A meu ver, a transição será muito tranqüila.

O Deputado Rêmolo Aloise - Nobre relator, cumprimento-o por seu
brilhantismo. Segui atentamente seu substitutivo, mas, se eu não
estiver enganado, V. Exa. engoliu a Emenda nº 29, do Deputado
Domingos Sávio. Gostaria de saber as razões. Votaremos o projeto
hoje; já se fez um acordo a esse respeito.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.
O Deputado Lafayette de Andrada - Não engolimos a emenda. V.

Exa., atento à leitura do substitutivo, não observou que o Presidente
leu a retirada da emenda pelo seu autor.

O Deputado Rêmolo Aloise - Então, farei uma retificação. Em vez de
dizer que V. Exa. engoliu a Emenda nº 29, direi que o nobre Deputado
Domingos Sávio, por uma questão semântica, entendeu por bem
retirá-la.

Não pedirei a V. Exa. para fazer a leitura da emenda. As subsidiárias
vão regulamentar a questão da emenda do nobre Deputado.

O Deputado Lafayette de Andrada - Esclareço a V. Exa. que...
O Deputado Rêmolo Aloise - Não há necessidade, V. Exa. está

cansado. Já são 20h56min. O Presidente está à Mesa, precisamos
votar.

O Deputado Lafayette de Andrada - Então, vamos proceder à
votação.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
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Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente, especialmente os servidores da nossa querida
Copasa, certamente Minas Gerais está decidindo seu futuro hoje.

Sr. Presidente, meu objetivo é encaminhar a votação contrariamente
ao Substitutivo nº 4, que cria a subsidiária da Copasa. Tenho plena
compreensão da necessidade de se superar o déficit de água e
esgoto no Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus.
Concordo plenamente com o fato de que o déficit histórico
apresentado pelo nosso Estado precisa ser resolvido. Todavia, após
várias discussões realizadas nesta legislatura, bem como durante oito
meses do ano passado, o governo do Estado não indicou o melhor
instrumento para resolver esse déficit.

Sr. Presidente, possuímos hoje uma empresa de Primeiro Mundo:
nossa querida Copasa. Conforme publicação feita, nesta semana,
pela “Revista Carta Capital”, a empresa registrou, de 2005 para 2006,
um crescimento líquido de 24,6%. Assim sendo, o lucro líquido da
Copasa passou de R$241.000.000,00, em 2005, para
R$300.700.000,00. Trata-se, portanto, de uma empresa superavitária
que tem em seus quadros, quiçá, os mais competentes funcionários
do País. Além disso, está expandindo sua tecnologia e sua prestação
de serviços, visto que tem contratos em Angola, na África, e disputa
mercados em Mato Grosso do Sul, podendo fazer o mesmo em outros
lugares.

Para resolver o problema do déficit público, não será necessário
criar uma subsidiária, dividir nossa empresa, patrimônio do povo
mineiro. Se queremos resolver o problema do Norte de Minas, do
Jequitinhonha, teremos de usar o instrumento mais eficiente de que
dispomos, qual seja, nossa empresa Copasa, unida, unitária, sem
divisão.

Por isso, entendo que não há necessidade de se criar a subsidiária.
Sr. Presidente, se fosse assim, para resolvermos o problema dos
assaltos a bancos, deveríamos criar uma subsidiária da Polícia Militar
de Minas Gerais.

Temos que usar, sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente, o melhor
instrumento que este Estado construiu. Qual é o motivo para
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quererem criar uma subsidiária como essa? Querem baratear o custo,
tudo bem, vamos fazê-lo por intermédio da Copasa; vamos fazer o
saneamento dos custos por meio da Copasa. O que não podemos
permitir é que, por trás dessa subsidiária, joguem a conta para cima
do pobre do servidor da Copasa. O servidor, mais uma vez, vai pagar
o pato, vai pagar a conta, e isso não podemos permitir. Não podemos
compactuar com essa visão.

A Copasa, patrimônio de Minas, tem plenas condições de resolver o
problema do “déficit” público. Aqui, no Plenário desta Casa, o governo
de Minas deve trazer o plano de saneamento para o Estado de Minas
Gerais. O que o Estado apresenta para Minas do ponto de vista do
seu planejamento? O que precisamos trazer para o Plenário desta
Casa é a adequação da Copasa com a nova lei de saneamento,
aprovada em janeiro de 2007; o que precisamos trazer para o Plenário
desta Casa é o controle externo e social da nossa empresa Copasa, e
não criar subterfúgios, subsidiárias, porque, na verdade, isso não
resolverá o problema.

Encaminho, Sr. Presidente, contrariamente ao substitutivo e peço
aos nobres colegas, Deputados e Deputadas, em nome do povo de
Minas Gerais, a preservação da Copasa e a derrota do Substitutivo nº
4 ao Projeto de Lei nº 3.374/2006. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, simplesmente reitero as
palavras do Deputado Carlin, que me antecedeu, acrescentando dois
pontos.

Primeiramente, embora acolhida, a emenda que apresentamos, que
recebeu o nº 28, na verdade não trouxe nada de novo, apenas resgata
o conceito de saneamento básico da Lei nº 6.084, de 1973. Está lá:
saneamento básico com toda essa destinação. E isso fica claro na Lei
nº 11.445, de 2007. Portanto, nada há de novo. Mas é importante
garantir todo esse serviço para a subsidiária.

Sr. Presidente, quero chamar a atenção de V. Exa. e dos nobres
colegas, Deputados presentes, para o fato de que, nos dias 6 e 7
passados, realizamos um ciclo de debates neste Plenário, com a
participação de representantes do governo, de toda a sociedade civil,
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de universidades. E, por unanimidade, todos foram contrários à
votação desse projeto agora, de imediato. Foi pedido que se retirasse
o regime de urgência para que aprofundássemos o debate. Portanto,
esta Casa está sendo incoerente quando promove um ciclo de
debates e não acolhe o que defende a maioria dos participantes.

A situação não está clara para nós, muito menos para a
comunidade. Essa foi a conclusão a que chegou o ciclo de debates.
Faço um apelo aos nobres colegas Deputados para que não
coloquemos em xeque a credibilidade desta Casa. Quando
promovermos aqui outros ciclos de debates, seminários, fóruns, qual
será a motivação da comunidade para vir participar, se não está
sendo ouvida? Assim, peço a V. Exa. que reconsidere e aos nobres
colegas, sabendo dessa responsabilidade - pelo menos, se estão
abertos para acolher o que a comunidade apresenta aqui -, que
votem, então, contrariamente a esse projeto, destacando que o
governo atropelou o processo e não ouviu a comunidade.

Sr. Presidente, esse é o meu encaminhamento: votarei contrário ao
projeto, mas chamo a atenção de V. Exa. e dos nobres pares para o
ciclo de debates que realizamos nesta Casa, nos dias 6 e 7 de março.
A maioria dos participantes manifestou posição contrária ao projeto,
solicitando ao governo que retirasse o pedido de urgência, a fim de
que pudéssemos avançar mais, aprofundar mais nos debates. Esse é
o meu encaminhamento.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, peço-lhe desculpas
porque, como havia sido informado de que era o quinto orador, fui
pego de surpresa.

Sr. Presidente, com a autorização generosa do nosso Líder do PV,
Deputado Agostinho Patrús Filho, a Bancada do nosso partido fez
uma análise do projeto e do Substitutivo nº 4, que alterou o
Substitutivo nº 3.

Chegamos à seguinte conclusão (- Lê:) “Substitutivo nº 4: Suprime a
criação da subsidiária destinada à exploração de recursos hídricos,
tendo em vista que este foi objeto da Lei nº 16.693/2007, aprovada
por esta casa, logo a matéria restou prejudicada; mantém a criação de
subsidiária para outro projeto; mantém a criação de subsidiária para
abastecimento de água e esgotamento sanitário das regiões do Norte
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de Minas, das bacias hidrográficas do Jequitinhonha e do Mucuri e da
bacia hidrográfica do Rio São Mateus. Acrescenta entre as funções da
subsidiária a coleta, a reciclagem e o tratamento final de lixo e o
manejo das águas pluviais; inclui ordem de prioridade de atuação,
determinando que primeiro sejam atendidos os Municípios onde a
Copasa não atue e, após, aqueles onde a Copasa não tenha
implantado serviço de esgotamento; condiciona a subconcessão dos
serviços da Copasa à lei municipal autorizativa e a audiência pública
com as comunidades interessadas; assegura participação de
representantes dos empregados nos conselhos de administração e
fiscal da subsidiária; determina a necessária identidade dos serviços
da subsidiária aos da Copasa; determina a observância, pela
subsidiária, das diretrizes de plano de saneamento básico a serem
encaminhados aos órgãos colegiados consultivos estaduais e
municipais, instituídos nos termos da Lei federal nº 11.445, de 2007;
determina que as tarifas praticadas pela subsidiária serão
diferenciadas e inferiores às praticadas pela Copasa, inclusive no que
tange aos descontos especiais adotados por esta para atender à
população de baixa renda; veda a cessão de empregados das
subsidiárias para a Copasa; permite a cessão de empregados da
Copasa para as subsidiárias, resguardados seus direitos e benefícios
trabalhistas; atribui às subsidiárias o mesmo tratamento constitucional
de concessionária quanto ao quórum para alteração de estrutura
societária, alienação da empresa e desestatização.

Cabe ressaltar: a efetiva construção da lei com a participação do
parlamento, haja vista o número de sugestões incorporadas na
proposta final, por meio de emendas e ciclo de palestras; a qualidade
das sugestões - mesmo da Oposição - que, de fato, aprimoraram e
melhoraram o conteúdo do projeto; em que pese a autorização da
subsidiária preceder a elaboração do plano de saneamento básico,
existe o compromisso do governo do Estado de elaborá-lo nos
ditames da Lei Federal nº 11.445, de 2007. A autorização somente
precedeu o plano pelo caráter emergencial em que se encontram os
locais de atuação das subsidiárias e da recente edição da lei federal
que trata da matéria.”.

Sr. Presidente, nós, do PV, tivemos o cuidado de analisar
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minuciosamente esse projeto. Nenhum dos membros da nossa
Bancada estava nesta Assembléia no ano passado. Se estivéssemos,
poderíamos, com certeza, ter apresentado algumas sugestões. Mas
entendemos que o processo de elaboração legislativa teve a
participação da Oposição, com pontos importantes. Temos algumas
dúvidas que podem surgir no curso desse processo, especialmente
sobre a coleta de lixo, por se tratar de um tributo que tem natureza
diferente de tarifa, que é o que se vai cobrar.

Temos dúvida quanto ao custo da tarifa de água dessa nova
subsidiária, quando dizem que será menor. Quanto menor? Temos
muitas dúvidas a respeito, mas entendemos que temos
responsabilidade de colaborar para que essa subsidiária seja criada.
Acreditamos que os Municípios mais pobres do Jequitinhonha, onde
nasci, terão dias melhores porque essas novas estruturas facilitarão a
acessibilidade das pessoas ao serviço imprescindível de água.
Portanto, Sr. Presidente, nossa Bancada votará em bloco. Os sete
Deputados apoiarão a proposta do Substitutivo nº 4.
Acompanharemos atentamente os passos dessa nova subsidiária e
não nos furtaremos a apresentar novas sugestões para melhorar ou
para corrigir o que não der certo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, cidadãos que acompanham os trabalhos da Assembléia,
infelizmente estamos aqui para votar um projeto em regime de
urgência. Não havia a necessidade da urgência. A falta de acúmulo no
debate sobre o conteúdo do projeto recomendava a retirada do pedido
de urgência por parte do governo. Com mais debates, mais diálogo e
contribuições, poderíamos buscar melhores soluções para o déficit de
saneamento nas regiões mais empobrecidas de Minas Gerais. Mas
essa não foi uma decisão do governo. Lamento, Sr. Presidente,
porque o debate poderia trazer novas opções e aprimoramentos.

Um ponto positivo foi o governo reconhecer que infelizmente essas
regiões não foram devidamente atendidas ao longo da existência da
Copasa. Não digo isso pelo seu corpo técnico, que é muito
competente, dedicado e eficiente, nem pelo fato de ser uma empresa
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pública, porque defendemos a empresa pública na área de
saneamento. Mas, durante todos estes anos, faltou uma priorização
política, uma vontade política maior de universalizar o saneamento
básico nessas regiões. Compartilhamos o diagnóstico. Precisamos de
mais urgência no atendimento, e não na votação de um projeto. Esse
atendimento não precisaria de projeto, para ter a urgência ali na
ponta, onde o cidadão mais precisa.

Mas reconheçamos que estamos de acordo quanto ao diagnóstico.
Subsidiária é o melhor caminho? Não existe um processo de
convencimento dos principais atores que trabalham com a questão do
saneamento em Minas sobre essa opção? Como criar uma
subsidiária? Como apontar um caminho sem efetivar, sem praticar o
arcabouço jurídico da área de saneamento, já em vigor por lei, há
praticamente 12 ou 13 anos, em nosso Estado? Nosso Estado, até
hoje, não tem conselho estadual de saneamento, não tem fundo de
saneamento, não tem controle social na área de saneamento. Como
efetivar uma proposta agora que, felizmente, com a determinação do
Presidente Lula, sancionamos uma lei federal de saneamento? Como
aprovar uma subsidiária que deixará de ter o subsídio cruzado? Qual
a viabilidade econômico-financeira continuada dessa subsidiária para
garantir tarifa compatível com o padrão de renda das populações
atendidas? Como garantir qualidade de atendimento para essas
populações? O fato de serem pobres não significa que deverão ter
atendimento de segunda ou terceira categoria. Como garantir que
essa política será permanente, se os recursos captados a fundo
perdido podem ser eventuais? Queria que alguém me apontasse um
estudo que verdadeiramente nos desse essa segurança. Sei que
muitos que integram o programa hoje em curso, o Vida no Vale, estão
imbuídos de universalizar o saneamento na região. Acredito que há o
compromisso com a política mais global de saneamento, mas não
podemos querer que a Assembléia Legislativa, com poucos dias de
uma nova legislatura, em regime de urgência, com tantas
contribuições advindas de um ciclo de debates, vote a criação de uma
subsidiária sem o necessário aprofundamento. Portanto lamento ter
de encaminhar contrariamente à aprovação desse projeto. Faço isso
não por convicção contrária ao seu conteúdo, mas por convicção de
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que a forma foi apressada e não respeitou os trâmites que devem
embasar o diálogo e a participação da sociedade no processo
legislativo.

Espero que, lá na frente, não nos arrependamos de ter votado um
projeto que, ainda que bem-intencionado, pode não ser o melhor
caminho para universalizar a política de saneamento das regiões mais
pobres. Portanto encaminho contrariamente à aprovação do projeto e
do substitutivo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a
Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, em nome do Sindicato dos
Trabalhadores e Servidores da Copasa - Sindágua -, que se faz
presente, cumprimento a Mesa. Quero registrar o empenho e a
participação dos servidores e do sindicato ao longo de todo esse
debate, desde junho de 2006, quando o projeto chegou a esta Casa.
Em nome de vocês, dessa persistência, presença e mobilização,
quero cumprimentar toda a sociedade civil que, desde junho, participa
conosco, com muitos Deputados, com esta Casa, da construção de
uma opinião a respeito desse projeto. Cumprimento também o
Sindicato dos Engenheiros, o Conselho Regional de Engenharia -
Crea -, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, os
especialistas das universidades, os Prefeitos, os Vereadores, que
intensamente participaram desse debate para que pudéssemos ter um
claro posicionamento desse projeto.

Na verdade, os especialistas, incluindo a parte técnica da própria
Copasa, do Ministério das Cidades e da Frente Estadual de
Saneamento, levantaram muito mais questionamentos do que
propriamente convicções acerca desse projeto.

Como os Deputados que me antecederam, quero registrar que a
sociedade civil se mobilizou, participou, veio até esta Casa, contribuiu
e apresentou sugestões e propostas para aperfeiçoar não somente
um projeto de subsidiárias, mas também para contribuir com um Plano
Estadual de Saneamento para Minas Gerais.

Pensa-se na universalização, sim, com o reconhecimento do
atendimento prioritário às áreas mais carentes do Estado: o Norte de
Minas, o Mucuri, o Jequitinhonha e uma parte do Rio Doce. De fato,



1251

são regiões que têm um déficit e há uma responsabilidade coletiva
para diminuí-lo nos próximos anos. Como fazer essa redução sem um
plano estadual a curto, médio e longo prazo? Como trabalhar nos
projetos regionalizados sem um diagnóstico assumido entre governo e
sociedade? Como criar uma subsidiária no Jaíba?

Observem que esse debate ainda não se aprofundou tanto, realizou-
se apenas em uma manhã. A irrigação no Jaíba 1 está sendo feita
pelo Distrito - incorporaremos em uma irrigação no Jaíba 2, ou em
outras etapas, retirando recursos do saneamento, recursos esses que
poderiam estar sendo utilizados para Minas Gerais. O Jaíba 1 não
quer apenas a irrigação, quer também o saneamento básico na sua
amplitude, assim como o restante do Estado de Minas. Lá, o projeto
funcionará apenas por dois anos, depois a associação e o Distrito
terão autonomia para decidir o que fazer com o futuro daquela
subsidiária. Lá existe alternativa, eles conseguem fazer a irrigação.
Por que tem que ser a Copasa?

A Copasa tem que cuidar do saneamento básico em Minas Gerais,
universalizar, resgatar o seu papel e a sua função social, que se está
perdendo como empresa que pensa em negócios e que está a serviço
do capital. Queremos uma empresa pública a serviço do saneamento
no Estado de Minas Gerais, respeitando os trabalhadores e os
servidores. Eles têm consciência da importância de abrir as contas e
as tarifas da Copasa. Queremos que a Copasa se torne, cada vez
mais, uma empresa democrática com o controle social. Por isso
queremos, sim, e defendemos, o mais rápido possível, que tenhamos
o Conselho Estadual de Saneamento. Perdemos essa emenda.
Queremos ter um Conselho Estadual para fazer o controle da Copasa
e do saneamento no Estado. O nosso voto é consciente. Defendemos
que Vida no Vale é um projeto que deve ser implementado. É um belo
projeto e as comunidades o defendem, mas não precisa,
necessariamente, de ter uma subsidiária, a Copasa poderá fazê-lo.

Registro que houve avanço. Os Deputados Mauri Torres e Lafayette
de Andrada trabalharam nessa perspectiva. Ainda temos muito a
caminhar para sermos convencidos de que essa é a melhor proposta
para o saneamento em Minas Gerais. Esta Casa dará o seu voto. O
nosso voto contrário é fruto da convicção de que a participação da
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sociedade tem que se dar de forma mais presente, como também o
controle social; assim como os Municípios, que são os titulares e
devem ter uma participação maior na discussão das subsidiárias e no
controle do Estado.

O projeto ainda não está pronto. O projeto de viabilidade econômica
e social não chegou a esta Casa Legislativa. O plano regional ainda
precisa ser feito. Ainda existem muitas questões a serem abordadas.

Parabenizamos o sindicato, pela mobilização e luta, e a sociedade
civil, que se empenhou para sensibilizar o governo do Estado para
que a implementação da lei federal se faça efetivamente. Estamos
discutindo um projeto do ano passado que se tornou velho em virtude
de uma nova lei, de uma nova legislação para a próxima geração do
saneamento básico em Minas Gerais. Um grande abraço. Esse é o
nosso voto.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados.

O PMDB tinha várias dúvidas quanto ao Projeto nº 3.374. Desde
junho o Partido discute sobre o projeto. Discutiu com o Vice-
Governador, discutiu com seus pares em audiência pública e
percebeu que a maior preocupação do Partido era com aqueles, das
regiões mais pobres, que o PMDB aqui representa. O PMDB, por
unanimidade da sua Bancada, apresentou uma emenda que foi
acatada pelo relator, e, portanto, encaminha o voto favoravelmente ao
projeto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
companheiros do Sindágua. Quando apresentamos requerimento
solicitando empenho do governo na retirada do regime de urgência,
nosso objetivo era ter uma oportunidade maior para debater esse
projeto, principalmente frente à nova legislação vigente. Sempre tenho
dito que, apesar de esse projeto ser um avanço e representar o
esforço de um trabalho de mais de 20 anos, apresenta omissões e,
em alguns pontos, no bojo da legislação, enfraquece o papel do
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Estado e possibilita uma evolução mais rápida do processo de
privatização do nosso setor. Disso não tenho nenhuma dúvida, e o
tempo dirá. O marco é janeiro de 2007. Teremos oportunidade de
estar aqui, por alguns anos, comparando a evolução da privatização
do nosso setor no Brasil. E sempre tenho dito, também, Deus queira
que eu esteja enganado, mas não é esse o meu pensamento atual.

Infelizmente, não foi possível que o governo atendesse ao meu
requerimento. Aproveitamos o período que nos restava, antes da
apresentação feita pelo ilustre relator Lafayette de Andrada, e
procuramos, durante esse curto tempo, aprofundar com nosso relator
o debate de todos os aspectos desse projeto que cria a subsidiária da
Copasa. Não poderíamos deixar de ressaltar a atenção e a
compreensão do relator Lafayette de Andrada, acolhendo nossas
emendas e sugestões até hoje, poucas horas antes de emitir o seu
parecer. Pelo seu relatório, pudemos verificar que atendeu à maioria
das emendas apresentadas. Conforme bem disse o Deputado Délio
Malheiros, algumas dúvidas ainda persistem em nossa memória.
Poderíamos tê-las esclarecido se tivéssemos mais tempo, mas não foi
possível.

É grande o desafio de universalizar o atendimento, e esse projeto
demonstrou, nesta Casa, a vontade do Governador Aécio Neves e de
sua equipe de levar o saneamento às regiões mais carentes do nosso
Estado. Além disso, na criação dessas subsidiárias, haverá
participação do trabalhador da Copasa nos conselhos administrativo e
fiscal. E ainda há uma garantia concreta de que nosso trabalhador não
será prejudicado.

Tivemos oportunidade de ouvir hoje, numa conversa com o
Secretário, Dr. Tadeu, a garantia e a reafirmação de que, em
momento nenhum, o governo teve a intenção de prejudicar o
trabalhador da Copasa. A respeito disso, nos garantiu que se está
criando um documento específico entre a Copasa e o sindicato, para,
formalmente, garantir e preservar os direitos dos nossos
trabalhadores.

Como funcionário daquela empresa por mais de 25 anos, que
sempre buscou levar o saneamento, apesar das dificuldades que
tivemos, a todos os rincões do nosso Estado, e hoje, como Deputado,
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integrante da base do Governador Aécio, não poderia deixar de
encaminhar favoravelmente à aprovação desse projeto, por entender
que temos de acreditar na sua vontade, aqui demonstrada, de levar o
saneamento às populações mais carentes do nosso Estado, que são
as sofridas regiões dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São
Mateus.

Assim, encaminho favoravelmente à aprovação desse projeto.
Conclamo aos nossos colegas da Copasa a nos ajudar no processo
de fiscalização, que é o nosso papel.

Por algumas dúvidas que ainda persistem, não podemos deixar de
recomendar a aprovação de um projeto que visa à universalização do
saneamento e ao atendimento da população mais carente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, quando esse projeto

deu entrada na Casa, na verdade, confesso que tínhamos várias
dúvidas com relação a alguns pontos que precisavam ser
esclarecidos.

Conversando com o Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, com
o relator e após as apresentações de emendas, três pontos foram
importantes para que nós, pelo menos eu, pudéssemos ter a
tranqüilidade, neste momento, de votar o projeto.

O primeiro ponto diz respeito à preferência aos Municípios que não
têm, ainda, o serviço da Copasa. A coisa mais difícil do mundo hoje é
chegar à Copasa, levar um Prefeito, encaminhar uma liderança, um
Vereador e pedir, mesmo com a autorização da Câmara Municipal,
para aquela empresa tomar conta do serviço do abastecimento de
água do Município. Alegam que não há recursos, que verão mais para
frente. Esse projeto dá prioridade aos Municípios que não têm
concessão de negociar com essa subsidiária.

O segundo ponto, Sr. Presidente, refere-se à garantia da qualidade
dos serviços prestados ao Município. É necessário que haja o mesmo
padrão da Copasa. Não podemos aceitar o argumento de que a tarifa
ficará mais barata - escutamos muito isso - e ter dúvida com relação à
qualidade dos serviços prestados. Uma emenda veio garantir-nos que
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os serviços prestados por essas subsidiárias terão o mesmo padrão
da Copasa, que é um padrão internacional.

O terceiro ponto é que as tarifas nunca poderão exceder às
cobradas pela Copasa, ou seja, a subsidiária não poderá cobrar mais
caro, acima das tarifas da Copasa.

Para mim são três pontos para mim importantes: A presença do
Poder Legislativo, a garantia que aqui as bancadas estão tendo sobre
essa prestação de serviço, pois se trata de regiões pobres e dos Vales
do Mucuri, do Jequitinhonha e do São Mateus. Sabemos tratar-se de
regiões de poder aquisitivo menor, portanto, tínhamos de ter essa
garantia expressa no próprio projeto. Fico, portanto, tranqüilo neste
momento com relação a essas questões.

Encaminho favoravelmente ao projeto em meu nome, acredito que
em nome dos Deputados que representam essas regiões e em nome
do meu Partido, o Partido Democrático Trabalhista, que ficou atento e
participou diuturnamente das decisões e dos embates travados aqui,
principalmente com o relator e com o Líder do Governo nesta Casa.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 4, salvo emendas e
subemenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
aprovação do Substitutivo nº 4, ficam prejudicados os Substitutivos nºs
1 a 3 e as Emendas nºs 1 a 5, 7, 15, 17, 20, 22, 24, 27 e 28 e a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 2. Em votação, as Emendas nºs 6, 8 a
14, 16, 18, 19, 21, 23, 25 e 26. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.
Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº
3.374/2006 na forma do Substitutivo nº 4. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, gostaria de

registrar, em primeiro lugar, o esforço que fizemos para tentar um
acordo, um consenso com a bancada da Oposição. Eles buscaram
também um acordo e mostraram as suas posições. Em segundo, o
esforço do sindicato, que nos reuniu - absolutamente todas as
propostas defendidas por ele foram acolhidas no substitutivo -, e o
trabalho da sua diretoria, que estudou o projeto e passou uma tarde
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inteira discutindo conosco sobre ele.
Além disso, é importante registrar que o governo de Minas deseja e

quer atender àqueles Municípios mais pobres do Vale do
Jequitinhonha. O diagnóstico trazido pela Bancada do PT é o do
governo. A criação da subsidiária tem exatamente o objetivo de
atender aos Municípios mais pobres. O relato trazido pelo Deputado
Carlos Pimenta é muito importante porque, muitas vezes, o Prefeito do
interior, do Vale do Jequitinhonha, vem com autorização da Câmara
Municipal para a Copasa entrar lá, mas recebe uma negativa dessa
empresa. Agora, não. Está sendo uma subsidiária específica para
atender a esses Municípios. E mais: está garantido, no corpo da lei,
que a subsidiária atenderá primeiramente àqueles Municípios que não
são atendidos pela Copasa. Quer dizer, dentro do seu poder de
definição e daquilo que considera mais eficiente ou não, o governo
imaginou e acredita que a criação da subsidiária é a maneira mais
eficiente de atender àqueles Municípios.

Foi dito aqui que a privatização é o caminho mais próximo. Isso está
totalmente vedado pela lei federal, porque o serviço de saneamento
básico é serviço público. Portanto não há a menor possibilidade de
amanhã ocorrer a privatização da Copasa ou da sua subsidiária.

Finalmente, é importante registrar, mais uma vez, a atenção do
Deputado Fábio Avelar em preservar as conquistas dos trabalhadores
da Copasa e a gentileza da bancada da Oposição, em nome da sua
Líder, Deputada Elisa Costa, que tentou buscar o consenso e definiu
os seus posicionamentos. Não chegamos ao consenso almejado, mas
avançamos em várias conversações, que, aliás, culminaram com o
acolhimento no substitutivo de várias emendas apresentadas pelo PT.
Quer dizer, várias delas foram integralmente acolhidas - algumas não;
outras, em parte.

Então, só quero registrar o empenho do governo de Minas em
atender àqueles Municípios e o esforço da Bancada governista de
buscar o consenso com a Oposição e o do governo em atender às
reivindicações dos trabalhadores da Copasa.

Sr. Presidente, na verdade, a votação desse substitutivo constitui um
grande avanço para o sistema de saneamento básico em Minas
Gerais, em que serão atendidos prioritariamente aqueles Municípios
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mais pobres. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O Deputado André Quintão - Faz parte da regra democrática a

manifestação das Deputadas, dos Deputados, das bancadas e dos
blocos.

A Assembléia Legislativa acaba de aprovar o Projeto de Lei nº
3.374, com o Substitutivo nº 4 apresentado. Portanto essa é uma
etapa vencida, mas o problema do déficit de saneamento nas regiões
mais pobres de Minas Gerais continua existindo.

Temos aí a possibilidade da criação da subsidiária, a política federal
de saneamento básico, uma legislação estadual de saneamento que
não está sendo cumprida e a Copasa funcionando dentro de suas
prerrogativas.

Considero que, agora, esta Casa, ainda que com posições
divergentes - e reitero, menos por uma convicção absoluta de que a
subsidiária não é o melhor caminho e mais por uma série de
indefinições, dúvidas, questionamentos e falta de vinculação da
criação da subsidiária com uma política global de saneamento -, nós,
que votamos contrariamente ao projeto e ao substitutivo, queremos
que o governo do Estado, no processo de criação dessa subsidiária,
em primeiro lugar, efetive uma política estadual de saneamento. É
importante que o Estado efetive essa política; é importante que essa
política esteja sintonizada com a legislação federal; é importante um
conselho estadual de saneamento que defina as prioridades de
investimento em Minas Gerais; é importante que o grupo técnico do
Estado, responsável por efetivar a criação da subsidiária, apresente
dados que comprovem a viabilidade econômica, para que tenhamos
segurança na condução desse processo, para que possamos juntos
buscar investimentos que acelerem a política pública de saneamento
no Norte, no Jequitinhonha, no Mucuri e no São Mateus.

O mais importante, no entanto, é a consciência de que existe
problema de abastecimento humano de água nessas regiões, de que
a ausência da coleta ou de tratamento de esgoto estão matando
importantes bacias daquelas regiões, que, do contrário, podem
significar possibilidade de desenvolvimento econômico e melhor
qualidade de vida.

Que, nesse processo, o governo do Estado envolva os Municípios,
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os trabalhadores da área de saneamento e as lideranças populares e
sociais. Que essa nova subsidiária nasça sob a égide do controle
social, da participação popular, da definição de prioridades pelo povo
organizado; que ela não precarize sua mão-de-obra e desvalorize seu
servidor; que a tecnologia alternativa ou adequada à região não
signifique uma queda na qualidade do serviço; que a engenharia
econômica adotada não vá pesar no bolso do consumidor pobre
daquelas regiões. Esse é o desafio principal.

Respeito e acato o resultado dessa votação e respeito a
manifestação de voto dos que aprovaram o projeto. Destaco o esforço
do Deputado Lafayette de Andrada no processo de negociação de
emendas. Algumas emendas foram, sim, incorporadas. Destaco
também o esforço do Líder de Governo, o Deputado Mauri Torres.

Esta Casa Legislativa é o espaço onde manifestamos
democraticamente as nossas posições. Essa votação é apenas um
capítulo, que, esperamos, seja mais bonito para o povo pobre de
Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Deputado Doutor Viana, Presidente
desta reunião, declaro meu voto favorável à aprovação do projeto que
cria a subsidiária da Copasa. Com grande satisfação, verificamos a
presença de quase todos os Deputados, cuja maioria absoluta votou
pela aprovação do projeto. Para nós, ficou claro o esforço do governo
em realizar, implantar um saneamento com tarifa acessível à
população mais carente e sofrida dos Vales do Jequitinhonha, do
Mucuri e do São Mateus.

Mais uma vez, conforme destacou o ilustre Deputado André Quintão,
saliento a sensibilidade do relator Deputado Lafayette de Andrada,
que, durante os dias que antecederam a votação, acatou várias
sugestões nossas. Ressalto ainda a participação do Sindágua, dos
dirigentes sindicais que apresentaram sugestões, tendo em vista a
proteção das garantias dos trabalhadores, bem como a participação
efetiva dos funcionários da Copasa nos conselhos de administração e
fiscal das subsidiárias que serão criadas a partir de agora. Lembro
que a grande maioria das sugestões apresentadas foi acatada.

Ao encaminhar a votação, disse que ainda persistem dúvidas quanto
à atual legislação e à criação da subsidiária. Confesso que realmente
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existem algumas dúvidas. Por isso, fui autor do requerimento
apresentado à Mesa, a fim de que esta solicitasse ao governo do
Estado a retirada do projeto do regime de urgência, dando-nos, dessa
forma, oportunidade de nos aprofundar na matéria. Infelizmente, esse
entendimento não foi possível.

No entanto, apesar das dúvidas existentes, poderemos nos
aprofundar no tocante à implantação do projeto. O Líder do Governo,
Deputado Mauri Torres, cuja participação foi muito importante nesse
processo, informou-nos que a implantação da subsidiária estará
cercada pelos cuidados do governo, que tem o único interesse de
levar ao povo uma tarifa mais acessível.

Aliás, a tarifa da Copasa tem sido bastante criticada. Hoje, por
exemplo, vários Deputados do PT disseram que ela está ficando cada
vez mais cara e, portanto, mais inacessível à população. Na
oportunidade, fizeram comparações. Foi o que fez o Deputado Weliton
Prado, quando disse que a tarifa da Copasa se aproxima do valor de
uma taça de vinho de ótima qualidade.

Todos os Deputados, especialmente nós, que fazemos parte da
base do governo, temos de apoiar o Governador Aécio Neves, que
tenta otimizar a prestação desses serviços. Acreditamos em seu
governo e não temos dúvida de que sua intenção, bem como a de sua
equipe, é levar saneamento às populações mais carentes.

Sr. Presidente, mais uma vez saliento uma preocupação que tenho
demonstrado constantemente. Esta Casa e a classe sindical terão um
importante papel no processo que entrará em vigor em janeiro. Vou
insistir nisso, pois penso que todos devemos estar atentos a essa
questão.

Repito: Acredito que a nova legislação enfraqueceu o papel do
Estado e facilitou, sobremaneira, o crescimento mais rápido do
processo de privatização. O marco será janeiro de 2007; logo, daqui a
alguns anos, poderemos fazer comparações.

No meu entendimento - e sempre tenho dito, Deus queira que não
esteja enganado -, esse processo se dará de maneira mais efetiva.

Ao terminar as minhas palavras, gostaria de dizer que
encaminhamos e votamos favoravelmente à aprovação desse projeto,
porque acreditamos que é interessante para a universalização do
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saneamento no nosso Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.
O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados,

gostaria de manifestar a minha alegria por ver esse projeto aprovado.
Tive a oportunidade, assim como V. Exa. e outros colegas, de debatê-
lo desde o ano passado, de estudá-lo profundamente, de participar de
audiência pública e, logo no primeiro momento, entendi que seria bom
para Minas Gerais.

É preciso que, em alguns momentos, tenhamos a capacidade de
deixar de lado qualquer disputa entre situação e oposição para
fazermos uma análise do que é melhor para Minas. E foi com esse
espírito - não tenho dúvida - que o Governador Aécio Neves
encaminhou o projeto para esta Casa: o que é melhor para Minas?

Ainda existem centenas de cidades mineiras que não possuem água
nem esgoto tratados. Isso significa mortalidade infantil alta, qualidade
de vida ruim. Então, esse problema tem que ser enfrentado. Não
podemos adiá-lo indefinidamente. Mas deve ser enfrentado tomando-
se o cuidado de não prejudicar os servidores da Copasa; tomando-se
o cuidado de não aumentar o preço da conta de água nas cidades já
atendidas pela Copasa, como a minha Divinópolis e tantas outras em
que os cidadãos não suportam mais aumentos. Temos que ficar
atentos para que a tarifa de água não se transforme num pesadelo na
vida dos cidadãos.

No entanto o problema das cidades mais pobres não podia mais ser
adiado. Então esse projeto veio com essa premissa: criar condições
para que o governo do Estado enfrente o problema de levar
saneamento básico para cidades mais pobres, que apresentam IDH
baixo, sem que, para isso, tenha que onerar as contas daqueles que
já recebem água tratada da Copasa. É assim que se vinha tratando
essa questão, com o chamado subsídio cruzado: amplia-se o
atendimento da Copasa em cidades que dão prejuízo e aumenta-se o
preço da conta de água dos cidadãos de Belo Horizonte, de
Divinópolis e de outras tantas cidades em que a Copasa atua. Isso é
inaceitável, porque é uma espécie de imposto para algumas cidades,
já que outras, como Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora e Valadares,
não têm Copasa, mas sistemas municipais. Portanto, era uma espécie
de imposto perverso.
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Por outro lado, a Copasa não podia fazer investimentos nem entrar
num processo de prejuízo, que acabaria repercutindo na vida dos
seus funcionários. Uma empresa que entra no caminho da
insolvência, do prejuízo, de fechar no vermelho acaba prejudicando o
seu quadro de funcionários, que possuem uma missão tão séria como
cuidar de uma empresa de saneamento básico que hoje é tida como a
melhor da América Latina, e precisa continuar sendo.

Portanto, a solução encontrada foi em direção ao que é melhor para
Minas: criar uma subsidiária que possa buscar recursos mais baratos,
que possa desenvolver, através de tecnologias também mais baratas,
um atendimento específico para essas cidades e que possa levar
água tratada numa condição também mais acessível, mais barata
para essas cidades que possuem IDH baixo.

Assim, quero registrar não apenas o meu voto favorável, mas
também o empenho que procuramos ter como Líder da Maioria e, no
ano passado, como Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira trabalhando essa matéria, para que hoje pudesse chegar a
essa votação quase consensual. Éramos 70 Deputados presentes e,
com certeza, mais de 60 ou algo próximo disso votaram
favoravelmente.

Agradeço e parabenizo V. Exa., o Presidente Alberto Pinto Coelho, o
Líder Mauri Torres e naturalmente todos os colegas da Situação e da
Oposição, porque trabalhamos com seriedade, como é o nosso dever,
e conseguimos aprovar uma boa lei para melhorar a qualidade de vida
em Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência verifica,

de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião especial de amanhã, dia 14, às 9 horas, e para a reunião
extraordinária também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a reunião ordinária na mesma
data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/3/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questão de
ordem - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 17.593; manutenção -
Questões de ordem - Encerramento.

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

Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo
Corrêa - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa -
João  Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h13min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
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leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

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

reunião o Projeto de Lei nº 3.374/2006, apreciado na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, ontem

participamos, na Câmara Municipal, de uma audiência pública sobre a
proibição da venda de cerveja no Mineirão. A minha surpresa foi que o
Diretor da Ademg, desde o dia 28, distribuiu a Circular nº 003
proibindo também a venda de cervejas na Feira de Veículos do
Mineirão nos dias de jogo. Como resultado, tivemos 600 pessoas
desempregadas. Esses desempregados queriam vender a cerveja na
porta do Palácio da Liberdade, porque ali eles poderiam comercializá-
la.

Levamos essa portaria ao conhecimento de um órgão superior ao do
Sr. José Eustáquio Natal, o Presidente-Diretor da Ademg, e gostaria
de comunicar a este Plenário e a toda a sociedade que a cerveja
voltará a ser vendida na Feira de Veículos do Mineirão. O Coronel não
deve ter entendido muito bem ou ele queria vender cerveja lá na porta.

Esta Casa deverá começar a olhar com bons olhos o que está
acontecendo dentro da Ademg, porque essa foi mais uma
arbitrariedade do Cel. José Eustáquio Natal. Vou ler a circular: “Fica
proibida a venda de bebida alcoólica na Feira de Veículos nos dias de
realização de jogos no Mineirão”. Ela não pode ser vendida apenas na
hora do jogo, mas ele a estava proibindo desde as 6 horas da manhã.

Quero lembrar ao Plenário que a Feira de Veículos do Mineirão foi
projeto deste Deputado quando Vereador. Tiramos a feira da Catalão
e a levamos para o Mineirão a fim de resolver o problema. É um
absurdo essa proibição!
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Saibam os barraqueiros, quase 600, e a sociedade em geral, às
pessoas que comercializam carro ali no domingo, que, no próximo
domingo, até as 12 horas, será vendida cerveja no Mineirão.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à

Proposição de Lei nº 17.593, que autoriza o Instituto Estadual de
Florestas - IEF - a doar ao Município de Itajubá o imóvel que
especifica. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X, c/c os arts. 222 e
255 do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que
desejarem manter o veto registrarão "sim"; os que desejarem rejeitá-lo
registrarão "não". A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram presença no painel que o façam neste
momento. A Presidência dará início ao processo e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em
votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Doutor Rinaldo -
Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Hely
Tarqüínio - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite -
Maria Lúcia - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Tiago Ulisses -  Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

O Deputado Inácio Franco - Não consegui registrar meu voto.
Gostaria de registrar o meu voto: “sim”.

O Deputado Delvito Alves - Sr. Presidente, também solicito que seja
computado meu voto: “sim”.
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O Sr. Presidente - Esta Presidência registrará os votos dos
Deputados Inácio Franco e Delvito Alves.

A Deputada Rosângela Reis - Sr. Presidente, gostaria de registrar
meu voto: “sim”.

O Sr. Presidente - A Deputada Rosângela Reis também terá o seu
voto computado.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados. Votaram "não" 2
Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto, mantido, em
turno único, o Veto Total à Proposição de Lei nº 17.593. Oficie-se ao
Governador do Estado.

Questões de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, como é do

conhecimento de V. Exa., que já está nesta Casa há alguns
mandatos, temos constantes problemas com esses painéis, que já
estão ultrapassados. Chegou o momento de a atual Mesa dar um jeito
nele. Toda vez em que há votação secreta nesta Casa, esse problema
se repete. Como Vice-Presidente, V. Exa. deveria levar aos membros
desta Mesa essa sugestão para que, definitivamente, resolvêssemos
essa questão. Às vezes, o Deputado fica constrangido de fazer
declaração de voto.

Outra mudança, Sr. Presidente, que tentei fazer nesta Casa, mas,
lamentavelmente, não consegui, foi o painel por bancada. Acho que
seria mais objetivo se o painel não fosse por ordem alfabética mas por
bancada. Porque, às vezes, um líder de bancada manifesta a votação
da bancada em determinadas posições, mas o painel não responde
por aquilo que propõe.

Sr. Presidente, sugiro que V. Exa. leve essa questão ao Presidente
desta Casa para que esta Mesa promova uma revisão total do painel e
também dos nossos teclados. O nosso querido Deputado João Leite,
Deputado altamente experiente, está tendo uma série de dificuldades
nisso. Não dá para votar. Está na hora de mudar esses painéis. O
Deputado Alencar da Silveira Jr. está preocupado com a venda de
cerveja e eu com o painel desta Casa.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, em socorro ao nobre Deputado Alencar da Silveira Jr.,
quando assevera que está proibida a venda de cerveja nas feiras de
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automóveis nos dias de jogos, pressupõe-se que, em não havendo
jogos, pode-se vender bebida alcoólica nas feiras de automóveis.
Acho que isso é um erro, Sr. Presidente. Não é questão de vender
bebida alcoólica para o torcedor, mas para o motorista. Isso é que é
proibido, como é que ele vai dirigir bêbado? Então, não é vender
bebida alcoólica nas feiras nos dias de jogos, ou não se vende dia
nenhum ou se vende todos os dias. Porque vender bebida alcoólica
para motorista é pior que vender para torcedor.

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

Presidência encerra a reunião e convoca as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 15, às 9
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária,
também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/3/2007

Presidência dos Deputados Doutor Viana e Tiago Ulisses
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questões de
ordem - Discussão e Votação de Proposições - Discussão, em turno
único, do Projeto de Resolução nº 1.151/2003; discurso do Deputado
André Quintão; questões de ordem; discurso do Deputado Sebastião
Helvécio - Encerramento.

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

Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André  Quintão  - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gláucia
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Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - 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 - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h7min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

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

presente reunião o Veto Total à Proposição de Lei nº 17.593,
apreciado na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero apenas lamentar o

que estão sofrendo as crianças portadoras de deficiência mental e
física em Belo Horizonte, neste momento. Desde dezembro a
Prefeitura de Belo Horizonte não renova o contrato com as entidades
que fazem o atendimento especializado a essas crianças. É um tempo
muito grande para essas crianças ficarem sem atendimento. V. Exas.
que ocupam a Mesa neste momento, que são médicos, sabem o que
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é a ausência de três meses de tratamento para uma criança com
deficiência severa.

Aqui neste Plenário, ouvimos tantas coisas sobre como deve
proceder o Estado em relação à assistência social e à saúde, e a
Prefeitura de Belo Horizonte abandona as crianças portadoras de
deficiência, abandona suas famílias. A Prefeitura diz que será
construída uma rede de atendimento para essas crianças. O
interessante é que temos a varrição e a coleta de lixo de Belo
Horizonte terceirizadas, e o atendimento às crianças portadoras de
deficiência tem que esperar a construção de uma rede pública. O
orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte tem mais de
R$1.000.000.000,00 para consultorias terceirizadas. Enquanto isso, as
crianças portadoras de deficiência estão abandonadas.

O Deputado Célio Moreira vem realizando um trabalho, juntamente
com outros Deputados, buscando atender essas crianças. E ontem,
finalmente, o Ministério Público ajuizou uma ação contra a Prefeitura
de Belo Horizonte. Espero que o Juizado da Infância e Juventude
determine o imediato atendimento dessas crianças por parte da
Prefeitura de Belo Horizonte. Não é mais possível retardar esse
atendimento. Três meses é muito tempo para essas crianças, é um
tempo perdido que não volta mais. Belo Horizonte, hoje, amanheceu
mais triste, porque é uma cidade que não cuida das suas crianças
deficientes. Essa administração esqueceu das coisas mais especiais
da nossa cidade. Estamos ansiosamente aguardando a decisão do
Juiz da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Que essa decisão
seja em favor das crianças que aguardam esse atendimento. Muito
obrigado.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, quero manifestar a
minha preocupação com um dado publicado num dos jornais de
grande circulação do nosso Estado. Ontem tivemos aqui aquela bela
festa com as mulheres desta Casa, e quero parabenizá-las por esse
bonito movimento que foi feito.

Tenho ouvido nestes dias alguns discursos acalorados em defesa da
venda de bebida alcoólica, da facilitação do consumo de bebida
alcoólica. E confesso que isso me tem preocupado, Sr. Presidente.

V. Exa., como médico, também conhece os malefícios do álcool e as
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dificuldades do ser humano em lidar com os limites nessa questão.
Um dos principais jornais do nosso Estado divulgou uma matéria
segundo a qual as mulheres de Minas Gerais são as maiores
consumidoras de álcool do País. Salvador e Bahia ocupam o 1º lugar
no que diz respeito ao consumo de bebida alcoólica.

Este Deputado, quando Vereador em Belo Horizonte, encaminhou
um projeto de lei visando a proibição do consumo de bebida alcoólica
nos postos de gasolina da Capital, o qual foi vetado pelo Prefeito
Fernando Pimentel. De forma brilhante, o veto foi derrubado na
Câmara, mas, lamentavelmente, sabemos das dificuldades para fazer
com que, de fato, um projeto passe a valer.

Esse projeto proíbe o consumo de bebida alcoólica nos postos de
gasolina, mas não proíbe a venda. Há uma incoerência muito grande
nessa associação do álcool e do volante. Se for permitida a venda de
bebida alcoólica nos postos de gasolina, amanhã, poderão passar a
vender fogos de artifício. Digo isso para que entendam a dimensão
dessa incoerência.

Registro a minha preocupação em relação ao fato nada honroso de
as mulheres mineiras serem as maiores consumidoras de álcool no
Brasil.

Precisamos discutir também a liberação da bebida alcoólica na área
onde ocorre a venda de automóveis no Mineirão, como bem expôs,
ontem, o Deputado Ademir Lucas. Isso também é uma incoerência,
pois se pressupõe que quem vai àquele local para vender automóvel
esteja dirigindo seu próprio carro. Com a venda da bebida ali, estão
dando-lhe condições para que saia dali dirigindo alcoolizado, correndo
o risco de envolver-se em um acidente grave. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, informo esta Casa
sobre a visita do Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Dr.
Paulo Coury, que, a nosso convite, veio ontem à Comissão de Saúde
para discorrer a respeito dos problemas do País nessa área.

O Dr. Paulo Coury fez uma exposição bastante ampla e objetiva,
com certa profundidade, a respeito das questões de saúde do nosso
país. Respondeu às indagações dos Deputados membros da
Comissão presentes e concordou com o que todos disseram sobre a
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gravidade dos problemas de saúde do momento.
Sr. Presidente, todos conhecemos as dificuldades do setor de saúde

no Estado e no País, pois a situação é a mesma, apresentando
algumas pequenas diferenças. O Dr. Paulo Coury concordou com a
constatação de que a base desse problema está na questão financeira
do Ministério da Saúde, ou seja, no financiamento da saúde como um
todo. Fizemos um alerta a respeito do corte, confirmado pelo Dr. Paulo
e autorizado pelo Presidente da República, de 14,7% no orçamento da
saúde deste ano, causando uma perda de R$5.800.000.000,00.

Enfrentamos uma pobreza e uma penúria em relação à saúde no
Brasil. A tabela do SUS há muito tempo não é reajustada. O preço da
consulta, da diária hospitalar e dos procedimentos hospitalares está
muito baixo. Muitos hospitais estão à beira da falência. No ano
passado, mais de 200 hospitais foram fechados.

E, nesse momento, termos um corte de quase 15% na saúde é uma
situação grave. O próprio Secretário Executivo concordou conosco
nesse aspecto.

Debatemos também, com o Secretário, a não-regulamentação da
Emenda nº 29, que foi aprovada e promulgada em 2000, mas não foi
regulamentada até hoje, exatamente porque o governo não o quis. Se
a emenda não for regulamentada, os recursos da saúde, que já são
muito escassos, poderão, com toda a liberdade, ser utilizados em
outros setores, tirando-se, portanto, ainda mais recursos da saúde.

Faço esse alerta porque esse problema que aflige o nosso Estado e
o País inteiro é muito grave. Se não houver no Brasil um grande
movimento político que pressione o governo federal a regulamentar a
emenda, continuaremos nessa situação de penúria, que entendo,
cada vez se tornará mais grave. Não é agouro, mas já se fala, com
certa procedência, em apagão da saúde no País.

Chamo a atenção desta Casa para a gravidade do problema,
gravidade essa confirmada pelo Secretário Executivo do Ministério da
Saúde em visita, ontem, à Comissão de Saúde desta Casa. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de

Resolução nº 1.151/2003, da Comissão de Fiscalização Financeira,
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que aprova as contas do Governador do Estado referentes ao
exercício de 2002. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discuti-lo, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Bom dia, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas e Presidente Deputado Doutor Viana. Tentarei, nos
próximos 60 minutos, discutir o Projeto de Resolução nº 1.151/2003,
que aprova as contas do Governador do Estado referentes ao
exercício de 2002.

Ocupo a tribuna em nome da Bancada do PT e, antes de entrar no
conteúdo do parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, anuncio, de início, que a análise que farei levará em
conta aspectos técnicos.

Do ponto de vista político, registro que o ex-Governador e ex-
Presidente Itamar Franco, cujas contas discutimos neste momento,
merece, por parte do PT e deste Deputado, um respeito pessoal muito
grande.

O ex-Presidente Itamar Franco é uma referência muito viva,
presente na política mineira e brasileira. Cumpriu papel importante
após o primeiro e, felizmente, único “impeachment” que aconteceu no
Brasil, o do então Presidente Collor de Mello, fazendo uma transição
que contribuiu enormemente para o fortalecimento da democracia
brasileira.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Faço uma breve correção.
V. Exa. fará uma análise técnica das contas do ex-Governador Itamar
Franco. Não fará uma análise política, porque é pessoal a análise que
V. Exa. está fazendo da pessoa de bem que é, que foi e continua
sendo, como cidadão, o ex-Governador Itamar Franco.

V. Exa. fará uma análise técnica. Não poderá fazer uma análise
política, mas, sim, pessoal. V. Exa. não poderá fazer análise política
porque o PT participou do governo Itamar Franco, com o Secretário
Tilden Santiago. Senão, V. Exa. estaria falando de si mesmo.

O Deputado André Quintão - Na verdade, não apenas com o ex-
Embaixador Tilden Santiago, mas também com o ex-Deputado
Adelmo Carneiro Leão, que ocupou a Pasta da Saúde, e com o nosso
companheiro João Bosco Senra, que foi membro do diretório e, no 2º
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turno da eleição de 1998, votou por que não apoiássemos nem um
nem outro, nem Itamar nem Azeredo. No 1º turno, tínhamos um
excelente candidato, que, a meu ver, seria melhor que o Itamar e
muito melhor que o Azeredo: o nosso ex-Prefeito Patrus Ananias, que,
infelizmente, não foi para o 2º turno, conforme vontade da população.
Considero que, não por causa do Governador Itamar, mas de suas
companhias, não deveríamos tê-lo apoiado no 2º turno. No entanto, foi
uma decisão do partido, depois de participar do governo.

Mas, independentemente do governo e da participação do PT, o ex-
Presidente Itamar Franco é uma pessoa que merece de nós todo o
respeito, até porque, na última eleição, o nosso ex-Presidente teve
posição distante do nosso partido, inclusive em Minas, o que não
elimina nossa análise política.

Faço esse registro porque o governo Itamar Franco cumpriu
importante papel em Minas, sendo um dos focos de resistência ao
segundo governo neoliberal do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que não gostava de passar em Minas nem de avião, não
gostava do nosso Estado, não o via e o discriminava. Queria privatizar
tudo. E o Governador Itamar Franco assumiu bandeiras importantes,
fez debates importantes, como a renegociação das dívidas dos
Estados e toda a discussão do pacto federativo. Então, o ex-
Presidente e ex-Governador Itamar Franco cumpriu o seu papel
naquele momento. Pela montagem muito heterogênea de seu governo
e pelo boicote do Presidente Fernando Henrique Cardoso, deve ter
tido muita dificuldade administrativa. Talvez lhe tenha faltado punho
mais firme no gerenciamento das questões governamentais. Essa é a
minha crítica, como cidadão, pois, na época, não era Deputado nem
Vereador de Belo Horizonte. Além disso, não tenho nenhuma
proximidade com o ex-Governador Itamar Franco. Entretanto, foi um
governo que cumpriu importante papel político, mas com graves
problemas de gestão.

Faço essa preliminar, porque, quando analisamos as contas de um
Governador e falamos em aprovação com ressalva, a população às
vezes entende que ele meteu a mão, que houve desvio. Quer dizer,
tem-se outra imagem. Faço, portanto, esse preâmbulo. O que falarei a
respeito das contas do Governador Itamar também falarei sobre as
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contas do Governador Aécio Neves.
O próximo projeto - espero ter mais 60 minutos para discutir, mas

não hoje - é o Projeto de Resolução nº 1.897/2004, que sugere a
aprovação das contas do Governador referentes ao exercício de 2003.
Ontem, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
foram discutidas as contas de 2005 do Governador Aécio Neves.
Aproveitarei o tempo, pois o conteúdo do debate diz respeito às três
contas. As observações técnicas do Tribunal de Contas dizem
respeito a temas muito afins, quando tratam das contas de 2002 do
Governador Itamar e das do Governador Aécio Neves, de 2003 e
2005, que ainda não estão na pauta, mas, com certeza, chegarão.

Qual é a grande questão? Gastos com a saúde e cumprimento da
Emenda à Constituição nº 29. A análise das contas do Governador
Itamar Franco mostra que houve um gasto da ordem de 6,61% com a
saúde.

De acordo com a previsão legal de gastos, em 2002 seria
necessário um gasto da ordem de 9%. Naquele ano, o mínimo era
9%. Houve uma progressividade na vinculação orçamentária. Esse é o
primeiro problema. O Governador Itamar Franco não observou esse
gasto mínimo com a saúde.

Em 2003, o gasto deveria ser de 10%. O Governador Aécio Neves
também gastou pouco mais de 6%.

Em 2005, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o
problema volta a ocorrer. O Governo do Estado gasta pouco mais de
6%, portanto, está longe dos 12% necessários ao cumprimento da
Emenda à Constituição nº 29.

Esse é o primeiro aspecto, que gerará uma polêmica: a emenda à
Constituição precisa de regulamentação. Quero alertá-los - e tenho
certeza de que os atentos Deputados da base do governo farão esta
intervenção - para o fato de que há uma “nuance”. A LDO para 2003,
votada na Assembléia em 2002, estabeleceu com nitidez que tipo de
gasto deveria ser computado para efeito do cumprimento da Emenda
nº 29. Houve essa diferença. Elogio a legislatura de 2002, que teve
esse cuidado.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - A Assembléia fixou
o percentual; não pormenorizou o que estava valendo ou não. A
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Assembléia estabeleceu o valor, e o Estado seguiu a instrução
normativa.

O Deputado André Quintão - A LDO faz a vinculação com a área e
com o serviço de saúde do SUS. Os gastos com o Instituto de
Agricultura, com a Feam e até com saúde animal foram computados.
Em 2003, houve um universo muito grande de gastos. Em 2005,
parece que os gastos se restringiram à Copasa, à previdência privada,
à previdência dos militares e ao Ipsemg. Mas, em 2003, o guarda-
chuva foi muito aberto.

Tenho uma visão aberta sobre esse quesito da Emenda à
Constituição nº 29. Concordo com um dos maiores especialistas na
área, o Deputado Sebastião Helvécio. Acho que é preciso
regulamentar. Os gastos com segurança alimentar, que combatem a
desnutrição, por exemplo, são gastos com saúde, promovem a saúde.
Os gastos com saneamento, se estiverem explicitados, podem ser
computados como gastos com saúde. Temos que discutir sobre o
conteúdo, senão faremos apenas uma disputa política para quem
acompanha a TV Assembléia.

Temos que debater para não cairmos no “lobby” da rede privada de
saúde, que é o outro extremo. Há um segmento poderoso da saúde,
um “lobby” privado que quer aumentar o investimento em saúde para
que o dinheiro vá para o hospital privado; não é para promover a
saúde. Estão interessados principalmente naqueles procedimentos
caros, de altíssima complexidade. Prefiro que o governo invista na
prevenção para economizar depois. Mas isso não está explicitado.

Há esse problema da LDO para 2003. Em 2002, podemos discutir.
Há uma questão formal. Os gastos da Copasa, ao serem incluídos,

não entram na receita, mas no cômputo da despesa. Essa é uma
incongruência técnica e administrativa, porque os recursos ordinários
do Tesouro não são os mesmos recursos que a Copasa capta por
meio do pagamento de contas. Há também essa diferença importante.
O gasto, para ser caracterizado como de promoção da saúde, tem de
ser muito bem especificado. Estou abordando essa questão porque
devemos enfrentar a situação de maneira aberta.

Existe uma questão muito grave: inflar-se o empenho no final do ano
e empurrá-lo para restos a pagar no ano seguinte, sendo que, no ano
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seguinte, faz-se o cancelamento de restos a pagar. Isso foi feito com
os gastos na área de saúde e com o cumprimento da lei que
determina o repasse de 1% para a Fapemig. É um truque contábil,
uma maquiagem que os governos têm feito em Minas. Isso não é
justo, porque a lei não está sendo cumprida. Esta Assembléia existe
para votar e fiscalizar o cumprimento da lei. Apesar de gostarmos
mais de um Governador, do partido “a” ou “b”, temos uma Constituição
Federal, uma Constituição Estadual, uma lei estadual que devem ser
obedecidas. Isso está acontecendo. Não sou eu, Deputado André
Quintão, quem está dizendo, mas os Auditores do Tribunal de Contas,
o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e a Comissão de
Acompanhamento da Execução Orçamentária do Tribunal de Contas.

A Comissão de Fiscalização Financeira cumpre seu papel, mas
também faz uma análise política. Compreendo essa análise política e
não a criticarei, porque, se rejeitarmos as contas de um Governador,
poderemos causar um impacto político superior aos problemas
detectados; poderemos inviabilizar uma carreira política, um projeto
político em razão de uma irregularidade que, no conjunto, pode ser
mediada. Entendo isso.

Existem relatórios em que a Comissão de Fiscalização Financeira
faz recomendações. É uma forma de dizer: a rigor, poderíamos
rejeitar; não vamos fazê-lo, mas deixamos aqui estas recomendações.
Isso está em vários itens do relatório, porque a Comissão reconhece
as irregularidades. Como esta é uma Casa política, estou citando
vários argumentos técnicos, porque a decisão política se dá no
momento do voto. Estou citando questões técnicas que motivam
reflexões sobre gestão pública e legislativa, no caso de
regulamentação.

Tenho o maior prazer em conceder aparte ao Deputado Domingos
Sávio, que tem um papel muito atuante na área de fiscalização
financeira, desde a legislatura anterior, e também o teve como gestor
da querida cidade de Divinópolis.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Inicio agradecendo ao
nobre Deputado André Quintão. Gostaria também de iniciar o meu
aparte cumprimentando V. Exa., que está fazendo uma abordagem,
uma discussão de forma extremamente madura. Entendo que temos
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muitos pontos em comum. É fundamental aprofundarmos o debate
antes de fazermos a votação de matéria tão importante para a história
de Minas, porque contas de 2002 e 2003 podem parecer coisa do
passado, mas são coisas do presente. O debate que V. Exa. faz é
presente e atual, principalmente quando debatemos os investimentos
na área de saúde.

Inicialmente, quero ponderar sobre algumas questões, trazendo
informações que possam  fazer  algum  contraponto, embora tenha
dito - e reafirmo - que estou comungando com a linha de raciocínio de
V. Exa.

Temos de conseguir mais investimentos na saúde e precisamos
estar unidos para assegurar a regulamentação da Emenda à
Constituição nº 29. Essa é uma história de lutas, de trabalho. Participei
dessa mobilização à época, quando Prefeito. Tenho certeza de que,
na ocasião, V. Exa. já era Vereador ou uma grande liderança no
campo social em Belo Horizonte e também deve ter participado desse
movimento ou das idas a Brasília, com o objetivo de que a Proposta
de Emenda à Constituição nº 69 se transformasse numa emenda à
Constituição.

Travamos uma luta importante, que se materializou na Emenda à
Constituição nº 29, estabelecendo os limites mínimos para Município,
Estado e governo federal investirem na saúde. Porém, ficou um vazio
legislativo: a necessidade da regulamentação dessa emenda. Tal
regulamentação precisa vir. Talvez essa seja hoje a grande bandeira
de todos nós. Precisamos sensibilizar o Congresso Nacional e o
Presidente Lula, a fim de que debatamos o assunto com tranqüilidade
e responsabilidade, para conseguirmos uma regulamentação que
defina com clareza o que de fato são gastos com saúde pública, para
efeito do cumprimento da Emenda nº 29.

Embora ainda estejamos discutindo o Projeto de Resolução nº
1.151, que trata das contas do Governador Itamar Franco, pondero
que, pelo menos, no governo Aécio Neves - em seguida, discutiremos
as contas do governo Aécio -, não houve esse artifício de se
empenhar ou de se fazer convênio para depois cancelar.

Eu não era legislador à época do governo Itamar Franco e não
posso fazer uma avaliação mais profunda com relação àquela
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ocasião, mas tenho uma ponderação a apresentar. O Governador
Itamar Franco - e, mais uma vez, comungo com a linha de raciocínio
de V. Exa. - é um dos homens públicos, um dos mineiros que
certamente merece o nosso respeito, em que pese a termos tido em
alguns momentos embates e divergências de natureza política. Eu
mesmo não apoiei a eleição de Itamar Franco para o governo de
Minas, apoiei Eduardo Azeredo, sou do PSDB. Eu era Prefeito em
Divinópolis e tive algumas dificuldades, que, acredito, poderiam não
ter ocorrido, a bem do interesse público, mas jamais com ele. Aliás,
ele me recebeu no Palácio da Liberdade, sendo eu um Prefeito do
PSDB, partido que fazia oposição ao seu governo. Mas tenho o dever
cívico de reconhecer que o Governador Itamar Franco é um grande
cidadão, um grande homem público, uma pessoa por quem temos
reconhecimento, pelo seu espírito nacionalista, pela sua dedicação às
coisas públicas, pela sua trajetória digna e de honradez. Não tenho
dúvida de que, ainda que possamos encontrar, como V. Exa. bem
disse, alguns reparos a serem feitos nas contas do último ano de
exercício de seu mandato, não encontraremos ali deslizes que
venham a ferir o interesse público ou macular a boa tradição mineira
de respeitar a coisa pública.

Haveremos, portanto, de caminhar para o consenso de que temos
problemas, sim. Precisamos trabalhar juntos para regulamentar a
emenda à Constituição e termos os recursos da saúde aplicados
especificamente em saúde pública e num atendimento mais digno à
nossa população. Comungamos com essa idéia e deveremos
trabalhar juntos nessa causa.

Quero analisar outra observação feita por V. Exa., concluindo meu
raciocínio. Prioritariamente, temos de cuidar de fortalecer a rede
pública e os hospitais filantrópicos. E está aí o Pró-Hosp, criado pelo
Governador Aécio Neves, trazendo investimentos suplementares para
fortalecer e recuperar a rede hospitalar pública e a filantrópica.

Embora devamos estar atentos àqueles “lobbies” que atuam muito
mais no interesse corporativo em Brasília, precisamos solidarizar-nos
com a rede privada num aspecto. Hoje, a realidade vivida pela rede
hospitalar privada tem de ser revista, porque ela é perversa. Eu e V.
Exa. conhecemos hospitais privados que estão tendo prejuízos mês a
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mês, cortando na própria carne, dilapidando o patrimônio dos seus
proprietários, sacrificando seu corpo clínico, seus médicos, tentando
manter um convênio com o SUS, porque a nossa tabela, que
remunera os serviços prestados por esses hospitais particulares, que
são conveniados com o SUS, chega a ser aviltante, para não dizer
criminosa. É uma tabela que não se corrige há mais de cinco anos e
que, em alguns casos, chega a pagar por uma diária hospitalar valor
insuficiente para pagar um prato de comida em um restaurante
popular ou em um “self-service”. E essa tabela é aquela que
remunerará a internação, o café da manhã, o almoço, o jantar, o
vestuário, a manutenção do serviço e o medicamento que é dado
àquele paciente. Ela tem promovido o afastamento da rede privada da
parceria com o SUS. Aí, o problema está chegando até o cidadão.

Ontem, debatemos essa questão com o Doutor Rinaldo, médico,
meu conterrâneo de Divinópolis, que irá somar conosco para
resolvermos esse problema. Em Divinópolis, tínhamos
aproximadamente 400, 450 vagas ofertadas ao SUS e três parceiros:
o Hospital São João de Deus, que é filantrópico, os Hospitais Santa
Lúcia e São Judas, que são particulares. O Hospital São Judas, que já
ofertou mais de 100 vagas ao SUS só na maternidade, há
aproximadamente oito anos - logo que assumi como Prefeito encontrei
essa realidade - não oferece mais nenhuma vaga ao SUS. O Hospital
Santa Lúcia reduziu o seu número de vagas, mas ainda assim vem
tendo prejuízos no dia-a-dia por ter um convênio com o SUS. Sozinho,
o hospital filantrópico não consegue suportar isso. Das mais de 400
vagas ofertadas diariamente para internar paciente do SUS em
Divinópolis e no Centro-Oeste mineiro, pouco mais de 200 vagas, ou
nem isso, atendem uma população que cresceu.

Na verdade, hoje precisamos encontrar uma maneira de
regulamentar a Emenda à Constituição nº 29, para garantir mais
dinheiro na saúde e que o governo federal corrija a tabela do SUS,
além de remunerar adequadamente o hospital público e filantrópico,
atrair o hospital privado para construir alguma parceria. Isso, porque
temos um déficit hospitalar no Brasil que nos está levando ao caos.
Pessoas morrem diariamente por falta de vaga, e não teremos outro
caminho. Não adianta tentarmos, de maneira autoritária, obrigar o
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hospital particular a receber um paciente do SUS se ele tem prejuízo.
Por outro lado, não adianta fecharmos os olhos para essa questão. O
poder público se recusa a construir novos hospitais porque está
provado que ele não é um bom gestor dessa atividade. No meu
entendimento, ele deve incentivar as iniciativas da própria sociedade
organizada, as iniciativas de casas filantrópicas, da Santa Casa e de
outras, e ser um parceiro transparente, responsável e sério da
iniciativa privada.

Encerro agradecendo o aparte de V. Exa., dizendo que temos muito
mais que somar nessa matéria da saúde. Com certeza, temos diante
de nós as contas de um grande brasileiro, de um ex-Governador, que
não ajudei a eleger e ao qual, como tucano à época, fiz oposição, mas
tenho de deixar aqui registrado meu respeito pela figura do ex-
Presidente Itamar Franco, minha admiração pelo seu espírito
nacionalista e o meu entendimento de que contribuiu para Minas e
para o Brasil.

Analisando suas contas, não encontrei absolutamente nada que
justificasse uma atitude que não a de aprová-las. Obviamente, com
algumas ressalvas quanto a questões que devem ser aperfeiçoadas
na gestão pública. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado André Quintão - Obrigado, Deputado Domingos Sávio.
Nesse ponto, minha posição é a mesma de V. Exa. Depois, vamos
discutir o cenário de 2003, em que tivemos uma LDO, mas sobre as
contas do atual Governador será outro debate. Em relação às contas
do ex-Governador Itamar Franco, acredito que, em face da novidade e
da ausência de uma regulamentação mais clara, alguns aspectos
podem ser relevados, até porque o ex-Governador Itamar Franco -
quero deixar claro - foi boicotado pelo Presidente Fernando Henrique,
que não gostava de Minas Gerais. Não gostava de passar nem no
espaço aéreo mineiro. Minas Gerais sofreu um cerco muito grande.
Evidentemente, isso trouxe constrangimentos para o ex-Governador
Itamar Franco em sua gestão.

Mas concordo com V. Exa. e farei referência a dois temas muito
importantes, um até polêmico. Eu não era Deputado, mas sou
militante da área da assistência social desde 1983, farei 20 anos de
formado como assistente social neste ano de 2007. Tive uma única
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oportunidade de me encontrar com o ex-Governador Itamar Franco no
Palácio, Deputado Domingos Sávio. Foi em um fórum mineiro de
articulação da política de assistência social para reivindicar o fim das
subvenções sociais e o repasse para o Fundo Estadual da Assistência
Social. O Governador teve coragem de fazer isto: discutiu aqui, com
suas lideranças, na Assembléia. O Deputado Wander Borges conhece
todo o arcabouço atual da Lei Orgânica da Assistência Social - Suas.
Era uma distorção haver um comando único da política no Executivo e
um canal paralelo de distribuição de verba. Não estou entrando no
mérito. Creio que até era majoritariamente bem distribuída, mas esse
não era papel do parlamento. O Governador Itamar Franco teve
coragem de fazer isso, como teve coragem de enfrentar o Presidente
Fernando Henrique e de defender as empresas públicas, ir contra as
privatizações, implantando o Consea nacional e o Consea Estadual.

Na relação política, apesar de não ter sido nosso parceiro nas
últimas eleições... Mas, nesse quesito de balancear as irregularidades
ou reparos técnicos com o conjunto das contas, concordo com V. Exa.
que seria injustiça essas irregularidades mancharem e até
impossibilitarem a trajetória política do ex-Governador Itamar Franco,
que, tenho certeza, continuará vitoriosa.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado André Quintão,
por gentileza. Comunguei em boa parte, se não integralmente, com o
raciocínio desenvolvido por V. Exa. Mas acredito que, por um pequeno
descuido, porque não é com certeza do seu perfil, V. Exa. não foi
justo, porque os embates, as divergências políticas e a análise política
são perfeitamente naturais. V. Exa. disse isso agora há pouco. Não
tenho a pretensão, em momento algum, de convencer V. Exa. a
passar a ser admirador do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso.

O Deputado André Quintão - Deputado, já fui admirador dele, pois fiz
ciências sociais e li muito o que o ex-Presidente escrevia. Já o admirei
muito. Sou também sociólogo, colega de profissão do ex-Presidente.
Pena que ele não fez o que escrevia, mas é a vida.

O Deputado Domingos Sávio (em parte) - V. Exa. veja como é o
mundo. V. Exa. já foi admirador do Presidente Fernando Henrique, e
hoje não tem esse entendimento. Já fui admirador do Presidente Lula,
fui fundador do PT, acredito que com V. Exa. Logo percebi que não
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era aquilo que esperava e que sonhava, como tantos outros
brasileiros.

Mas isso faz parte da dialética política, do crescimento que vamos
ter pessoalmente e coletivamente para que este país seja melhor. Mas
quero ponderar que seria meu deslize dizer que o Presidente Lula não
gosta de Minas e sequer passa pelo nosso espaço aéreo. V. Exa. foi
infeliz também quando disse isso. Faço esses reparos pelo carinho
que tenho por V. Exa. O Presidente Fernando Henrique esteve aqui
várias vezes. Estive com ele inaugurando um trecho da Rodovia
Fernão Dias em Carmópolis. Foi o Presidente que mais investiu em
rodovias em Minas. Ele fez praticamente a duplicação daquela
rodovia. Foi o último Presidente a fazer investimentos em segurança
pública em Minas Gerais. Infelizmente, a partir do governo Lula, o
Fundo Nacional de Segurança Pública para Minas Gerais passou a
ser contingenciado, ano a ano, chegando a ser, em alguns exercícios,
nulo. Durante o Governo Fernando Henrique, tivemos investimentos
substanciais. Em parceria com o governo Itamar Franco, fizemos
construções de presídios e ampliamos estruturas das forças de
segurança de Minas Gerais.

Sou testemunha disso, porque houve obras em Divinópolis, houve
obras no Hospital do Câncer, no Centro Oeste mineiro, quando o
Ministro José Serra veio entregar o acelerador atômico, possibilitando
o tratamento de câncer naquela unidade. Poderia citar uma
enormidade de coisas, mas costumo dizer que fazer é obrigação dos
homens públicos. Não podemos tirar disso uma referência de bons ou
maus. Creio que o Presidente Fernando Henrique deu sua
contribuição à História. O PT louva como mérito do seu governo a
estabilidade econômica, a estabilidade da moeda, a inflação baixa,
mas tudo isso foi uma das grandes marcas do governo do PSDB. Em
que pese ter havido temor pelas mudanças radicais que poderiam
advir com Lula, um pouco de turbulência no final do mandato do
governo Fernando Henrique, o próprio PSDB deu sua contribuição
oferecendo o Meirelles para os quadros do Banco Central, garantindo
o retorno à estabilidade, apesar de contrariar boa parte do PT até
hoje.

Concluindo, V. Exa. continua tendo, no meu conceito, a melhor nota,
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a de um Deputado que debate com clareza e busca apontar as falhas.
E aí temos um ponto em comum: vamos ter o apagão da saúde, se
não tomarem a iniciativa de regulamentar a emenda constitucional;
vão faltar vagas no SUS, se essa tabela não for corrigida. Não só os
governos do Estado e do Município terão problemas. Somos todos
parte desse processo.

Da mesma forma, o governo de Minas foi o primeiro a abraçar a
causa do Suas. V. Exa. é um dos grandes batalhadores da área
social. Por isso, encaro-o como companheiro de luta nessa
implantação do Suas e nessa luta para garantir um recurso mínimo
nos orçamentos dos três níveis de governo. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Antes de passar a palavra ao Deputado
Carlin, quero avançar nesse debate de vinculação orçamentária aqui.
Um dos itens da pauta da reunião dos Governadores com o
Presidente Lula é a extensão da desvinculação dos recursos da União
e também a desvinculação dos recursos do Estado.

Sou defensor de vinculação constitucional em algumas áreas, em
áreas tradicionalmente esquecidas ou com demandas muito urgente.
A vinculação de recursos foi fundamental para universalizar o acesso
ao ensino fundamental no Brasil, por exemplo. V. Exa. foi gestor e
deve saber que a Lei Orgânica de Divinópolis deve ter seguido o
preceito constitucional, e, por isso, V. Exa. teve condições, com
recurso vinculado e com capacidade, de projetar melhor a política de
educação.

Seria importante que todos os níveis de governo colocassem o
conjunto de recursos na saúde, como está previsto. Temos uma luta
na assistência social, ou seja, da vinculação de 5%, porque hoje a
média histórica de investimento é muito baixa.

Aumentou agora, com o governo Lula, por causa do programa de
transferência de renda, principalmente. O governo federal aplica entre
6% e 7%, acima dos 5%. Em Minas - e isso não é culpa do atual
governo, mas de uma série histórica -, são 0,2%. Hoje, está em 0,3%.
Em Belo Horizonte, a média varia de 1,8% a 2,2%. Então, muito longe
dos 5%.

Na área de cultura, há uma luta por 1%. Então, considero legítima a
luta pela vinculação  constitucional e creio também - e aí há um
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debate - que as políticas públicas são mais eficazes quando são
integradas e intersetoriais. Penso que teremos de discutir um outro
patamar de vinculação, porque a vinculação segmentada pode
também engessar. Às vezes, em um determinado Município, em um
determinado Estado, a prioridade não está em uma área, mas em
outra. Às vezes, uma política de promoção - e esse debate na saúde é
importante... Quando investimos em uma ação de saneamento, temos
resultados na área de saúde. Se há uma boa política de segurança
alimentar, impede-se a desnutrição infantil e promove-se saúde.

Então, o programa de transferência de renda, a meu ver, está no
âmbito da assistência social. A Lei Orgânica da Assistência Social fala
em programas, benefícios e serviços, e esse recurso pode ser
consignado na rubrica da assistência social. É muito importante,
portanto, a vinculação principalmente para a área social; o Brasil tem
dívidas sociais. São muito importantes as especificidades de cada
política e a integração nas políticas, inclusive a integração
orçamentária, porque uma demanda social de agora pode não ser a
de amanhã, já que a política pública e as gestões avançam. Teremos,
então, de fazer esse debate de maneira aberta, e ele não pode servir
para subtrair recursos da área social a fim de aumentar o superávit
primário, deslocar o investimento para atividade-meio ou obras que
não sejam de impacto social. Não podemos cair nessa armadilha.

Este debate é importante, Deputado Carlin, até para que V. Exa.
possa fazer um aparte mais prolongado. Quero discutir uma questão
fundamental sobre a nossa governabilidade. Por exemplo, na
obrigação de repasse de 1% para a Fapemig, há a explicitação de
como isso deve ocorrer, por meio de duodécimos, ou seja, essa
parcela de 1% deve ser distribuída ao longo dos 12 meses, e isso
também não acontece. Não ocorreu em 2002 nem em 2005, ou seja, o
governo não faz o repasse regular obrigatório e, ao chegar o fim do
ano, para cumprir a lei, a Constituição, faz o repasse de uma vez. Não
há possibilidade de gastar, Deputado Carlin. Cancela os restos a
pagar e fica contabilmente ajustado à lei, mas, lá na ponta, para o
pesquisador, a inovação tecnológica, a ciência, a tecnologia, aquilo
que inspirou a lei... A lei não é fria. Se fala que deve aportar 1% de
recurso na Fapemig, é porque a pesquisa, o incentivo tecnológico e a
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inovação são estratégicos para o desenvolvimento mineiro. Cumprir a
lei não é questão de formalidade.

Então, ressalto um outro ponto no debate, aproveitando a presença
do nosso Secretário-Geral da Mesa, que já recebeu, aliás, essa nossa
solicitação na legislatura anterior, em outra condição: seria importante
o acompanhamento da execução orçamentária por toda a sociedade.
Temos uma campanha: Siafi livre, Siafi cidadão; porque, hoje, até nós,
da Oposição, para acessar os dados informatizados de execução
orçamentária, temos de contar com a boa vontade da equipe técnica
da Assembléia ou mesmo da assessoria de governo.

Justiça seja feita: a Oposição não pode se queixar, porque sempre
teve esses dados à sua disposição. Mas a sociedade não os tem. O
cidadão, o pesquisador, o universitário, o Conselho de Educação não
têm como acompanhar o cumprimento da lei; se o Estado está
passando o duodécimo para a Fapemig; se está passando recursos
para a área da saúde e da assistência social; se está cumprindo a
vinculação orçamentária da educação; como está gastando na área
de pessoal; ou como estão os 35 projetos estruturadores.

Com a determinação e a competência técnica da nossa assessoria,
estamos trabalhando, mas, graças a Deus, a sociedade civil também
está-se organizando. A área da criança está fazendo isso; a área da
assistência social está fazendo isso; a área da segurança alimentar
está fazendo isso com o apoio da Comissão de Participação Popular.
Hoje acompanhamos o orçamento social do Estado, mas, se todo o
Estado o acompanhasse desde o mês de janeiro, época de abertura
do orçamento, até à execução orçamentária, teríamos como evitar que
irregularidades como essas encontradas nessas contas
acontecessem.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado André
Quintão, antes de entrar no tema propriamente em discussão, é
importante fazer um registro: o nobre Deputado Domingos Sávio
deveria conversar mais com os Prefeitos que estiveram à frente dos
Municípios em Minas Gerais durante os oito anos de governo
Fernando Henrique Cardoso, para ver se Minas tem tanto apreço
assim por esse ex-Presidente e observar mais os números das urnas,
já que o povo de Minas já avaliou os oito anos de governo Fernando
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Henrique Cardoso.
Mas, nobre Deputado André Quintão, a discussão aqui são as

contas de 2002 do ex-Presidente e ex-Governador Itamar Franco.
Como Deputado do PCdoB, não poderia deixar de dizer que nutrimos
pelo ex-Presidente Itamar um profundo respeito. Ele já entrou para a
história política deste país dando uma grande contribuição,
principalmente na crise política após o “impeachment”, quando, com
muita coerência e muito equilíbrio, comandou o nosso país - diga-se
de passagem - garantindo crescimento econômico em torno de 5,9%
ao ano. Essa é uma conquista importante para o nosso povo e o
nosso país.

No que diz respeito a Minas Gerais, nobre Deputado, é importante
dizer que Itamar Franco assumiu o Estado com o lema “Minas levanta
a sua voz”. Como Governador, teve muita firmeza, primeiro para
corrigir os rumos do governo anterior, do Sr. Eduardo Azeredo, que
deixou o cargo com as contas em total descalabro. O Governador
Itamar Franco teve firmeza ao adotar uma postura de enfrentamento
contra o governo central de Fernando Henrique Cardoso, quando
declarou corretamente a moratória de Minas e foi à Justiça garantir a
permanência da Cemig sob controle acionário de Minas Gerais,
denunciando aquele famigerado acordo de acionistas que visava
entregar a nossa principal empresa pública, diferentemente do que
vem ocorrendo hoje, quando se divide a Copasa no atual governo.

Quero registrar ainda, nobre Deputado André, que relativamente à
Emenda à Constituição nº 29, existe uma irregularidade, pois não
houve o cumprimento integral na época do governo Itamar Franco,
mas depois muito se avançou nos governos. Pena que Minas não
tenha avançado em relação a essa emenda, o que mereceu inclusive
uma nota publicada no jornal. Uma matéria do jornal “Folha de S.
Paulo” do dia 11/3/2007, chama a atenção para o fato de que a cada
ano que passa mais Minas descumpre a emenda à Constituição. Em
2006, por exemplo, Minas só perdeu para o Rio Grande do Sul,
quando investiu simplesmente 6,87%, deixando de investir
R$771.000.000,00 na saúde.

Voltemos à questão do governo Itamar Franco. É importante
estabelecermos um comparativo entre suas contas e o que há de mais
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próximo, a prestação de contas de 2003, próximo ponto de discussão
na pauta. Comparando os dados relativos aos investimentos sociais
em 2002 e em 2003, pude perceber que se depreende daí o lado mais
positivo do governo Itamar Franco. Mesmo que esses investimentos
estejam aquém do que nosso povo precisa, os dados que
depreendemos dessa prestação de contas são importantes. Em 2002,
no governo Itamar Franco, foram investidos R$2.123.424.000,00 na
área da saúde, correspondentes a 13,8% da receita corrente líquida.
Em 2003, início do governo Aécio Neves, investiu-se apenas
R$1.914.625.000,00 na saúde, 11,8%. Em 2002, o governo Itamar
Franco investiu R$3.469.560.000,00 na área da segurança pública,
correspondendo a 22,6% da receita corrente líquida. Em 2003, o
governo Aécio Neves investiu R$2.858.630.000,00 na segurança
pública, correspondendo a 17,6%. Em 2002, o governo Itamar Franco
investiu R$5.209.492.000,00 na educação, 33,9%. Em 2003, governo
Aécio Neves, R$4.299.587.000,00, 26,5%. Enquanto Itamar Franco
investiu 13,8% na saúde, Aécio Neves, em 2003, investiu 11,8%;
enquanto Itamar Franco investiu 22,6% na segurança pública, Aécio
Neves investiu 17,6%; enquanto Itamar Franco investiu 33,9% na
educação, Aécio Neves investiu 26,5%. O investimento total dessas
três áreas somadas, no governo Itamar Franco, correspondeu a
70,3% em relação à receita corrente líquida, enquanto em 2003, no
governo Aécio Neves, correspondeu a 55,9% da receita corrente
líquida. Essa é a diferença. O Exmo. ex-Governador, ex-Presidente
Itamar Franco sempre demonstrou mais sensibilidade para com o
investimento social, preocupação essa que hoje é o centro da
intervenção do nosso Presidente Lula: equilíbrio econômico,
crescimento econômico, estabilidade financeira, mas com
investimento social. O Presidente Itamar Franco também tinha essa
visão, esse norte, essa perspectiva, o que, infelizmente, nosso
Governador Aécio Neves não tem. E quando chegarmos à sua
prestação de contas, em 2003, verificaremos isso. Se fizermos uma
progressão até 2005, sempre vamos ver que há crescimento da
receita, crescimento dos tributos, do recolhimento do Estado, e há
sempre redução nos investimentos sociais. Esse é um dado
importante, Deputado André Quintão, que não poderíamos deixar de
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mencionar. Uma vez que o Governador Aécio Neves tem referência
política no ex-Presidente Itamar Franco, com quem esteve junto nas
últimas eleições, deveria seguir seu melhor exemplo, que são os
investimentos sociais, o grande gargalo desse governo.

Faço esse registro para contribuir com esse debate porque acho que
o ex-Presidente Itamar Franco merece o nosso profundo respeito. A
sua visão de governo deveria ser referência para o atual Governador.
Pena que isso não acontece. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Gostaria de dizer que talvez o parecer
ideal para esse projeto de resolução seria a aprovação com ressalvas.
As ressalvas são aquelas imperfeições, aquelas dificuldades técnicas
detectadas pelo corpo técnico do Tribunal, como o duodécimo da
Fapemig, a indefinição da Emenda nº 29, algumas questões de
pessoal, o caixa único com recursos do Fundef. O parecer veio pela
aprovação geral. Teríamos, então, dois posicionamentos: ou
aprovamos as contas ou as rejeitamos. Em função desse argumento
que o Carlin apresentou, em função do conjunto da análise, porque
são contas de bilhões, e as irregularidades são de alguns
investimentos, acredito que o ideal seria a aprovação com ressalvas.

Na impossibilidade, em função de o parecer se restringir à
aprovação ou rejeição e além da questão técnica e pela honradez
pessoal, seria cometer uma injustiça a Assembléia Legislativa rejeitar
as contas do ex-Governador Itamar Franco, impossibilitando-o,
inclusive, de prosseguir na sua carreira política. Uma coisa é inegável:
Minas Gerais nutre o maior respeito pelo ex-Presidente, pelo ex-
Governador, que teve um papel fundamental em Minas, num momento
em que a onda privatizante era muito forte a partir do governo federal,
a partir do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Minas deve isso a
ele. E a esquerda foi uma aliada do Governador nesse processo.

Há muitas críticas à gestão. O planejamento poderia ter sido mais
valorizado, poderia ter havido uma gestão mais firme. Mas essa
gestão também foi prejudicada pelo boicote aos recursos, por parte do
Presidente Fernando Henrique. Talvez, se o ex-Governador Itamar
Franco tivesse governado Minas, hoje, com o Presidente Lula, que
passa muito recurso para Minas Gerais, sua administração teria sido
bem melhor. Em função disso, a posição do nosso partido deverá ser
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de aprovar as contas do ex-Governador Itamar Franco, mas com
essas ressalvas. Temos que discutir esse investimento na saúde.

Em 2003 já foi outra história, porque já havia a previsão na LDO,
especificando como o Governador deveria gastar o recurso na saúde.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte) - Deputado André
Quintão é querido amigo que muito nos honra e enriquece esta Casa
toda vez que ocupa a tribuna, com a sua lucidez e clareza de
pensamento.

Fernando Henrique tratou Minas Gerais como os Estados Unidos
trataram a ilha de Cuba: com um cerco cruel e assassino. O que foi
feito com Minas Gerais à época foi inaceitável, pois o nosso Estado foi
deixado à míngua. Minas Gerais ficava com o pires na mão, no
governo Fernando Henrique, enquanto o PSDB ocupava o Estado.
Quando o Governador Itamar Franco tomou posse, Minas foi sitiada.
O governo federal bloqueou, no caixa, os recursos do nosso Estado.

Parabenizo-o por sua fala e pela lucidez e clareza com que tem
exposto os seu pensamentos. A nossa bancada votará
favoravelmente à aprovação das contas, por tudo que V. Exa.,
Deputado André Quintão, acabou de expor. Parabéns.

O Deputado André Quintão - Obrigado, Deputado Roberto Carvalho.
Esse nosso gesto demonstra como o PT age. O nosso partido não

tem posição conjuntural, não remói fatos do passado e não leva em
conta o fato de não ter tido apoio na última eleição ou de o governante
não ter ajudado o Estado quando podia e deveria. Adotamos critérios
de análise técnica e de reconhecimento da história. V. Exa. lembrou
bem que Cemig e Furnas não foram privatizadas pela determinação
política do ex-Governador e pela articulação dos movimentos sociais
de Minas Gerais. No momento, procedemos a esse encaminhamento,
identificando as ressalvas.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Zé Maia, que tem
conduzido tão bem os trabalhos da Comissão de Fiscalização
Financeira.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Deputado André Quintão,
cumprimento V. Exa. pelo zelo e cuidado em relação aos debates
nesta Casa.

Como, durante o pronunciamento de V. Exa., houve várias
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intervenções, são necessárias algumas correções.
Primeiro, em relação aos ataques feitos aos investimentos sociais do

governo Aécio Neves pelo Deputado Carlin Moura, é importante
lembrar que o Governador recebeu, ao assumir o governo em
1º/1/2003, um déficit da ordem de R$2.400.000.000,00 por ano. Há
que se levar em conta sempre os investimentos extremamente
importantes, mas, para que sejam sustentáveis ao longo do tempo, é
preciso que haja equilíbrio.

O Governador, mesmo com os números importantes que o
Deputado Carlin Moura expôs, teve de amargar e equilibrar um déficit
orçamentário da ordem de mais de R$200.000.000,00 por mês. Além
de manter os investimentos, ainda equilibrou as contas do Estado.

Fazer apenas o investimento é muito simples e fácil, mas é preciso
que haja alta responsabilidade, para que ele seja sustentável ao longo
dos governos. Se um governo realizar todos os investimentos agora,
ficará com todos os louros, mas deixará um déficit, em
descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, como aconteceu
em vários governos deste país em todos os níveis. Um governante
realizar todos os investimentos e deixar a conta para o seu sucessor é
o maior prejuízo que pode causar a seu povo. Ele teria de garantir a
sustentabilidade e o equilíbrio, para que esses investimentos e essas
ações, sobretudo na área social, sejam sustentáveis ao longo do
tempo.

Aproveitando as palavras do Deputado Sebastião Helvécio,
proferidas ontem na reunião da Comissão de Fiscalização Financeira,
ainda há que se destacar, como também disse o Deputado Carlin
Moura, os investimentos na área de saúde realizados pelo governo
Eduardo Azeredo. V. Exa. pode estudar isso no orçamento, talvez ele
seja um dos Governadores que mais investiu na área de saúde na
história de Minas Gerais.

Deputado André Quintão, o Deputado Roberto Carvalho falou sobre
a atenção que o ex-Presidente Fernando Henrique deu a Minas
Gerais. Se observarmos os números e os investimentos, veremos
que, apesar dos problemas criados pelo governo de Minas naquele
período, tivemos importantes e relevantes investimentos por parte do
governo federal à época do Fernando Henrique Cardoso.
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E, hoje, não é esse céu de brigadeiro que se observa aqui. Basta
olhar os números dos repasses do atual governo federal para a área
de segurança pública mineira, para ver que há um decréscimo
absurdo de 2003 até 2006. Ao contrário do aumento dos orçamentos
do governo federal, os repasses para a área de segurança pública têm
sido menores a cada ano.

Encerro dizendo, Deputado André Quintão, que a maior contribuição
que podemos dar à área de saúde, que é tão importante e vital para a
população, é a regulamentação da Emenda nº 29, o que, a meu ver,
cabe ao governo federal, porque este, sim, tem ampla e absoluta
maioria no Congresso Nacional.

Como discutimos ontem, não podemos criar punição ou restrição de
direitos de um governante se não há uma regra clara anterior que
tipifique sua ação errada, seu não-cumprimento da lei. Se não há
regulamentação, uma norma previamente tipificada, se as coisas não
estão claras, não se pode impor ao governante nenhuma punição,
nenhuma pena, nenhuma restrição. Isso é regra basilar no direito
nacional e internacional.

A regulamentação da Emenda nº 29 é a grande contribuição que o
governo Lula, com sua ampla e sólida maioria, pode dar ao País.
Afinal, todos os Ministérios estão divididos. O governo Lula loteou,
fatiou e entregou poder a cada partido de sua base aliada,
consolidando, com a venda de Ministérios, ampla maioria no
Congresso Nacional. Com essa ampla maioria, ele tem toda condição
que quiser. Com tantos Ministérios que estamos vendo aí - cinco para
um partido, três para outro, dois para um outro -, não é possível que
ele não tenha ampla maioria para aprovar o que quiser.

Tendo ampla maioria, ele pode regulamentar a Emenda nº 29 e, com
isso, criar condições para ampliar os investimentos tão necessários na
área de saúde. Agradeço o aparte a V. Exa.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, eu iria pedir para
encerrar a reunião, porque vejo que não há quórum, mas, como me
parece que vários Deputados desejam se manifestar, não o farei. A
meu ver, não podemos reproduzir alguns episódios da legislatura
passada. Para o livre posicionamento, não se deve pedir verificação
de quórum. Uma coisa é votação e obstrução, mas o posicionamento
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é livre. Fica a critério do Presidente encerrar ou não a reunião.
Concluo meu pronunciamento dizendo que nossa sugestão de voto é
pela aprovação, com as ressalvas que identificamos. É fundamental
que façamos um debate mais aprofundado, nas contas de 2003, em
projetos que têm particularidades. Por fim, digo ao Deputado Zé Maia,
a quem muito respeito, que governo de coalizão se monta com
partidos aliados. Todos estranhariam se o Presidente Lula estivesse
convidando mais segmentos do PSDB para participar do governo ou
se o Governador Aécio Neves estivesse chamando o PT para
participar do primeiro escalão de seu governo.

Não se trata de venda de Ministérios. Governo governa com aliados.
Se o PSDB estiver com o desejo de contribuir de maneira orgânica,
pode integrar e reforçar a coalizão, para fazermos, todos juntos, um
grande governo de unidade nacional, respeitando-se, é claro, o
programa prioritário do Presidente Lula, que a população referendou.
Realmente, seria estranho se o Presidente Lula não estivesse
governando com os aliados. Montagem de governo é assim, em todo
lugar do mundo. Na Europa, na socialdemocracia, governo ganha e
governa com os aliados, e não com a Oposição. Ora, Oposição é para
fazer oposição. Parece que o Presidente Lula está tendo maior
cuidado com a base aliada. Parece que o Governador Aécio Neves se
esqueceu de partidos importantes. Parece até que o Líder do PFL da
legislatura passada fez alguns comentários a esse respeito. Não vou
entrar nisso. O Governador Aécio Neves é problema da sua base
aliada. Entramos no nosso problema. O governo Lula terá ampla base,
e tomara que o Congresso funcione, aprove as questões
fundamentais para o País, inclusive a regulamentação da Emenda à
Constituição nº 29. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Lafayette de Andrada - Sou o próximo orador inscrito,

mas cedo a minha vez ao Deputado Sebastião Helvécio. Gostaria de
registrar que fico como o próximo orador inscrito na parte da tarde,
porque quero demonstrar com veemência a necessidade de votarmos
integralmente a aprovação das contas do ex-Governador Itamar
Franco. Trouxe números que mostram a realidade econômica da
época e demonstram, cabalmente, que é um absurdo aprovar as
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contas do ex-Governador Itamar Franco com ressalvas. Não cabe
ressalvas. Temos de aprová-las de modo integral.

Peço, Sr. Presidente, para que seja preservado o meu nome na fila,
como primeiro orador no expediente da tarde e, agora, cedo a minha
vez ao Deputado Sebastião Helvécio, com grande prazer.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - A Presidência informa
ao Deputado Lafayette de Andrada que, pelo fato de ser o Deputado
Sebastião Helvécio relator do projeto, ele tem preferência. V. Exa.
será o próximo inscrito no expediente da tarde.

O Deputado João Leite - Com a vênia do nosso relator, Deputado
Sebastião Helvécio, quero também, na parte da tarde, apresentar
dados consistentes para me contrapor ao que foi dito pela manhã.
Talvez possa parecer verdade algo que se diz várias vezes, mas
nunca o será. Os números não mentem. Vejam o abandono das
estradas federais em Minas Gerais, a maior malha rodoviária do País;
o escandaloso número de mortos no carnaval deste ano nas estradas
federais de Minas Gerais. E vieram aqui atacar o PSDB! Pois foi no
governo Fernando Henrique - começou no governo Itamar Franco -
que foi duplicada a Fernão Dias. Havia, nesta Assembléia, movimento
de duplicação da BR-381 até Ipatinga e, depois, até Governador
Valadares. Mas ninguém fala mais sobre duplicação. Temos de
enfrentar essa estrada até João Monlevade, com traçado totalmente
ultrapassado, embora recuperado pelo governo federal, e, a partir daí,
buracos até Ipatinga e Governador Valadares. E em relação ao metrô,
que o governo federal, em seu Programa de Aceleração do
Crescimento, fez apenas 4km em Belo Horizonte, enquanto libera
recursos para o metrô de Caracas? Não podemos aceitar isso.
Tínhamos também os movimentos SOS Metrô e SOS Anel Rodoviário
de Belo Horizonte. Agora tivemos a recuperação do Anel, que não foi
uma recuperação propriamente dita, pois já começa a se deteriorar,
mas um tapa-buraco, sem licitação da Prefeitura de Belo Horizonte.

Querem ensinar! Abandonaram as crianças portadoras de
deficiência e querem falar de social. Os médicos em Contagem estão
em greve. Há postos de saúde fechados em Belo Horizonte. Querem
dar uma lição neste Plenário. Querem dizer que o PSDB não fez nada
por Minas Gerais! Os números desmentem isso. O que o governo
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federal tem feito em Minas? Repetem o chavão “Lula amigo de
Minas”. Amigo, como? Se o governo do Estado não investisse
recursos...

A Assembléia Legislativa teve um importante papel, especialmente o
Deputado Sebastião Helvécio, colocando recursos para a construção
de penitenciárias. Não mandaram nada para Minas Gerais. E somos
obrigados a ouvir isso aqui. Contingenciaram, agora,
aproximadamente R$5.000.000.000,00 da saúde, e somos obrigados
a ouvir isso. Temos, hoje, no Brasil, o apagão aéreo e teremos,
lamentavelmente, o apagão da saúde. Nesta Casa, há pessoas
especializadas para falar disso. Mas os recursos não chegaram.
Estamos vendo a situação dos nossos hospitais. O governo arrecada
recursos para a saúde por meio da CPMF, mas estamos vendo a
situação da saúde em nosso país, bem como o apagão das estradas,
o apagão das grandes cidades, por falta de obras, de transporte
coletivo. Em Belo Horizonte, as pessoas caminham, porque não
podem contar com o transporte coletivo da nossa cidade. Essa é a
situação: em greve, os ônibus depredados, o metrô sem recursos.
Essa é a verdade. Querem comparar com os anos do governo
Fernando Henrique. Os recursos foram infinitamente maiores do que
aqueles que o governo Lula tem dado para Minas Gerais, para Belo
Horizonte, para o nosso metrô e para o transporte coletivo. Trarei os
números à tarde, mostrarei os dados sobre o investimento feito em
Minas Gerais, que, agora, lamentavelmente, nós não temos.

Vejam o caso da telefonia. Querem falar sobre privatização. A
Prefeitura de Belo Horizonte tem mais de R$1.000.000.000,00 para
consultoria e para terceirizados. Querem falar quando acabam com a
SLU e entregam a coleta e a varrição do lixo de Belo Horizonte para
uma empresa, sem licitação. Agradeço ao Sr. Presidente e ao
Deputado Sebastião Helvécio por me concederem esse tempo para
minha manifestação em defesa do meu partido. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado
Sebastião Helvécio.

O Deputado Sebastião Helvécio - Deputado Tiago Ulisses, que
preside esta reunião, Deputadas e Deputados, venho a esta tribuna,
na condição de relator do Projeto de Resolução nº 1.153/2003, que
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aprova as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de
2002, para trazer ao Plenário desta Casa a motivação que nos levou a
emitir o parecer para a aprovação desse projeto de resolução.

Na verdade, Sr. Presidente, o que estamos analisando são as
contas relativas ao exercício de 2002. Nesse sentido, começamos o
nosso trabalho a partir da análise preliminar feita pelo Tribunal de
Contas do Estado. Esta é uma primeira questão, que gostaria de
deixar muito clara, para ressaltar a importância da Assembléia de
Minas e das outras Assembléias Legislativas na apreciação das
contas do Executivo.

O nosso Texto Constitucional é muito claro. Hoje reconhecemos a
existência de três Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário - e de
três entes autônomos - Tribunal de Contas, Ministério Público e
Defensoria Pública. Portanto, o Tribunal de Contas atua como órgão
auxiliar da Assembléia para encaminhar a sua análise. E cada um dos
Deputados, no momento do julgamento das contas, passa a exercer
outra atividade específica da nossa função, que é exatamente a de
juiz. Quando estamos no exercício da função parlamentar - e somos
um Poder -, além de termos a condição constitucional de elaborar as
leis estaduais, avançamos mais e podemos, conforme faremos na
tarde de hoje, exercer o direito de uma sentença. Cada Deputado, ao
votar esse projeto de resolução, aprovando ou não as contas do
Executivo, na verdade está dando uma sentença sobre um assunto
em que emitiu um juízo de valor. Logo, o voto para aprovação ou
rejeição das contas é um voto de momento maior deste Parlamento.
Por isso, exige de cada um de nós que, analisando o contexto político
em que a administração se desenvolveu, paute-se pelas normas
constitucionais que orientam a aplicação da base vinculável da
receita, mas fundamentalmente também a base vinculável das
despesas.

Ouvi atentamente os oradores que me antecederam e quero, de
pronto, fazer três abordagens. A primeira diz respeito à figura política
do eminente ex-Governador Itamar Franco. Itamar Franco, homem de
Juiz de Fora, homem das Minas Gerais e homem do Brasil, é
certamente, nos dias de hoje, ao iniciarmos o terceiro milênio, um dos
poucos políticos nacionalistas que ainda sobrevivem no cenário
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nacional. O amor e a dedicação de Itamar ao Brasil e às causas dos
brasileiros fazem renascer em cada um de nós das Minas Gerais esse
sentimento extraordinário que o nosso Estado tem de considerar
“Liberdade” como o outro nome de Minas.

Foi exatamente aqui, Sr. Presidente, na Minas colonial, que, pela
primeira vez, o nosso país assistiu a um movimento de bravura dos
moradores ao se contraporem ao governo central. Quem de nós pode
esquecer-se de que o nascimento do Estado de Minas Gerais está
ligado à Guerra dos Emboabas? Minas Gerais colonial sofria com uma
administração vinculada à Capitania de São Paulo e à Capitania do
Rio de Janeiro. Os primeiros mineiros, na acepção da palavra, os
forasteiros, os emboabas, revoltaram-se contra o tratamento dado
pelos paulistas e, num momento inesquecível, fizeram com que Minas
Gerais, pela primeira vez na história do Brasil, se rebelasse e fizesse
de Manoel Viana o primeiro Governador de Minas. Dessa maneira,
colocando os paulistas para correrem, começou a nascer o sentimento
da mineiridade.

Esse sentimento causado pela Guerra dos Emboabas, em torno de
1709, 1710, floresceu alguns anos mais tarde, inspirado pelo
Iluminismo francês, na figura dos nossos inconfidentes. Essa questão
fundamental da Inconfidência Mineira, a inquietude de Minas Gerais,
mantém-se ao longo de toda a nossa história. Quem não reconhece
que Juscelino Kubitschek é o inconfidente de agora, ao lançar a sua
meta de governo “Cinqüenta anos em cinco”, conseguindo o grande
salto de uma nação até então voltada para atividades do mercado
primário, além de promover uma grande industrialização e o
sentimento de brasilidade?

Minas Gerais tem dado outros exemplos extraordinários: no campo
específico da política, quem pode esquecer-se da missão zelosa que
Tancredo Neves empreendeu em tempos difíceis, fazendo com que
pudéssemos, mais uma vez, desencantados com a derrota da
emenda das Diretas Já, viver um momento mágico com o
restabelecimento da democracia em nosso país?

Nessa escola de grandes guardiões da democracia, da liberdade e
da mineiridade, Itamar Franco se assenta como um desses brasileiros
que jamais se curvou ao governo central, jamais se curvou às
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potências internacionais, que, por várias vezes, tentaram, durante seu
governo - como Presidente da República e como Governador de
Minas -, utilizar essa força internacional para tirar Minas do caminho
maravilhoso da mineiridade.

Com relação à figura maior de Itamar como estadista e homem
público, este Plenário Juscelino Kubitscheck só tem a homenageá-lo.
Quando vemos na vida pública tantos e tantos políticos sofrerem com
acusações de desvio de dinheiro público e de posturas inadequadas,
é uma alegria e uma honra constatar que Itamar, mais uma vez, faz de
Minas um exemplo para o Brasil. E ele já ocupou diversos cargos, de
Prefeito de Juiz de Fora a Presidente da República Federativa do
Brasil, exercendo-os todos com dignidade e honradez.

Voltando ao aspecto técnico do parecer, o nobre Deputado André
Quintão sugeria que a aprovação se desse com ressalvas, porque, ao
olhar do ilustre parlamentar, a despesa com saúde no exercício de
2002 não teria atingido os 12% previstos na emenda à Constituição.
Primeiramente, faço dois reparos. A Emenda à Constituição nº 29 foi
aprovada no dia 13/9/2000 e previa que, no exercício de 2002, os
governos subnacionais deveriam aplicar 9,5% na saúde. Esse era o
patamar, já que a Emenda nº 29 parte de 7%, para que, no exercício
de 2004, os Municípios chegassem a 15%, e os governos
subnacionais, a 12%.

O que ocorreu no governo Itamar Franco? O que pudemos perceber,
partindo da observação dos dados que constam no relatório do
Tribunal de Contas, é que houve uma aplicação efetiva na área da
saúde, que suplementou em cerca de 2,4 vezes o que foi gasto na
área de transporte e sistema viário. Esse é o comando constitucional
que rege a aplicação em saúde em Minas Gerais.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Deputado Sebastião
Helvécio, quero parabenizá-lo pela forma brilhante como V. Exa. teceu
comentários a respeito do ex-Presidente da República Itamar Franco,
com certeza um dos homens probos, corretos, tenho dito, um dos
homens de mãos limpas da cena política brasileira. Merece toda a
nossa consideração.

Quero fazer um pequeno aparte com referência à Emenda à
Constituição nº 29. Atualmente, o Tribunal de Contas emite um
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parecer opinativo. V. Exa. disse muito bem que nós seremos os juízes
da aprovação, da não-aprovação ou da aprovação com ressalvas das
contas do Executivo. Porém, no que se refere à Emenda à
Constituição nº 29, há uma grande incoerência pelo País afora. Se
formos a qualquer Município do Brasil, vamos observar que o
Secretário de Saúde, o representante do Fundo Municipal de Saúde
ou o Presidente do Conselho Municipal de Saúde não saberão definir
o que é saúde dentro do Município. Fazer rede de esgoto é saúde?
Construir um banheiro para o cidadão em situação social deficitária no
alto de uma favela é saúde?

O grande inconveniente é que essa discussão é até inócua, porque
não existe a regulamentação da Emenda à Constituição nº 29, pois
isso não interessa, sobretudo à União e aos governos, porque fica
mais fácil. Aí fica aquela questão: isso é saúde ou não? E depois é
muito mais fácil condenar o Prefeito, falar que ele não aplicou 12% ou
15% na área da saúde. Vira aquela briga eterna, com o sujeito
defendendo-se por 10, 15, 20 anos.

É preciso o poder central assumir sua responsabilidade, uma vez
que tem uma forte base aliada, e aprovar o que é gasto com saúde e
definitivamente regulamentar a Emenda à Constituição nº 29. Muito
obrigado.

O Deputado Sebastião Helvécio - Agradeço o aparte do nobre
Deputado Wander Borges e concordo com o teor da sua fala a
respeito da necessidade de regulamentação da Emenda à
Constituição nº 29, sobre a qual falarei daqui a pouco.

Sr. Presidente, voltando ao relatório do que pudemos analisar a
partir dos dados do Balanço Geral do Estado para o ano de 2002,
percebemos duas situações interessantes. Primeiro, em relação aos
gastos na área da saúde, o dispositivo constitucional de que trata o
art. 158, § 1º, foi uma forma inovadora e original. Minas Gerais é o
único Estado Federado que tem esse dispositivo. Como não era
possível, a partir da Constituição Federal, estabelecer um percentual
para a aplicação em saúde, os constituintes da quarta Constituinte
Mineira entenderam que o gasto com saúde teria de ser o mesmo com
o transporte, com o sistema viário. Isso porque, quando estudamos os
orçamentos públicos, percebemos que, na década de 80, os
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Governadores mineiros gastavam, em média, cerca de 10% do
Orçamento de Minas na área do transporte. E todos nós, que
militamos na área da saúde coletiva, tínhamos a impressão de que,
para financiar o SUS, eram necessários 10% do governo federal, 10%
do governo estadual e 10% do governo municipal. Quando analisamos
essa conta, verificamos que, em vez de aplicar os 9,5% pelo critério
da Emenda à Constituição nº 29, o Governador Itamar Franco teve a
oportunidade de aplicar valor equivalente a 6,11% quando adotamos o
conceito limitado de saúde. Conceito limitado de saúde é o conceito
defendido pela Resolução nº 322, do Conselho Nacional de Saúde,
que entende que os gastos em saúde são aqueles aplicados apenas
no âmbito do Sistema Único de Saúde, não considerando outros
investimentos como gastos em saúde.

Em contraposição a essa orientação de um órgão colegiado, outro
órgão colegiado, o Tribunal de Contas, exarou a Instrução Normativa
nº 11, exatamente nesse ano de 2003, que enumera uma série de
gastos que poderiam ser incluídos como gastos em saúde. Essa
instrução normativa abre caminho para que sejam acolhidos como
gastos em saúde os gastos realizados para a chamada clientela
fechada, por exemplo, os gastos aplicados no Ipsemg. Esses gastos
correspondem a mais de R$300.000.000,00, que completariam os
9,5% da Emenda à Constituição nº 29. De modo bastante claro,
consideramos que os dois critérios foram contemplados, tanto o § 1º
do art. 158 da Constituição do Estado quanto a Instrução Normativa nº
11, do Tribunal de Contas, que permite esse entendimento ampliado
do conceito de saúde.

O que me preocupou, nesse relatório, foi exatamente o gasto com
pessoal. Ninguém aqui comentou isso, mas, no nosso parecer, foi
realmente a fonte maior de preocupação. Naquela época, o Estado de
Minas Gerais gastava 72% da sua receita corrente líquida com a
remuneração do pessoal, enquanto o limite legal era bem aquém
desse total. O Poder Executivo comprometeu 61,67%, ou seja,
12,67% acima do limite legal de 49%. Isso exigiu que, nas leis de
diretrizes orçamentárias seguintes, a Assembléia de Minas, mais uma
vez, se mantivesse altaneira, preocupada com essa questão e
adotasse uma política que permitiu chegarmos em 2007 com
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atendimento total da despesa do pessoal em relação à receita
corrente líquida.

Portanto, Sr. Presidente, ao encerrar minha intervenção, em relação
ao que foi comentado pela manhã sobre os gastos em saúde,
enquanto não tivermos a regulamentação da Emenda à Constituição
nº 29, conforme muito bem disse o Deputado Wander Borges, esta
discussão é inócua porque não tem um comando constitucional que
possa defini-la. O assunto é tão grave que esse projeto de lei
complementar de 2003 tramitou na última legislatura no Congresso
Nacional. Em 20/4/2006, ocorreu sua última apresentação no Plenário,
mas não foi votado porque havia uma medida provisória que trancava
a pauta. Terminou a legislatura passada, e ele foi arquivado. Em
fevereiro deste ano, o Deputado Geraldo Rezende pediu o
desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 1/2003.
Portanto, ele volta novamente à cena política. Tenho a convicção de
que se realmente houver vontade dos Deputados Federais, do
Congresso Nacional, poderemos ter a aprovação dessa emenda. Fora
isso, o momento oportuno é durante a elaboração dos Planos
Plurianuais de Ação Governamental. Neste ano, isso acontecerá na
Assembléia. O conceito de gasto em saúde, no PPAG, é o maior
instrumento nas peças de planejamento, portanto será orientação para
as leis de diretrizes orçamentárias e, conseqüentemente, para as leis
dos orçamentos anuais.

Encerro por hora minha intervenção, na condição de relator,
expressando minha absoluta convicção de que o ex-Governador
Itamar Franco fez um governo, sob o ponto de vista das contas,
absolutamente correto. Merece desta Casa a orientação para que
cada parlamentar as aprove sem ressalvas.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Farei apenas um pequeno
aparte no que se refere às contas do ex-Governador Itamar. No ano
de 2002, sem contrair sequer um centavo de dívida, sequer um
empréstimo, as dívidas do governo foram aumentadas, não me lembro
do percentual, por causa do IGP-DI, impulsionado pelo dólar. O IGP-
DI é composto pelo IPCA, INCC e pelo índice da construção e das
“commodities”. Foi uma coisa horrorosa. Não existe mérito no
julgamento dessa questão ou de se falar sequer em ressalva ou
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rejeição de conta do ex-Presidente Itamar.
O Deputado Sebastião Helvécio - Agradeço a contribuição do

Deputado Wander Borges e encerro minha participação destacando
mais uma vez que Minas Gerais tem a característica de sempre
contestar o governo central. Isso é muito forte na nossa história.
Nessa hora em que a Assembléia de Minas e o nosso Presidente
Alberto Pinto Coelho fala na sua gestão de três pontos importantes: a
visualização das nossas potencialidades, o desenvolvimento social, o
pacto federativo, Minas pode dar mais um exemplo, porque um grande
ponto na legislação valoriza o governo subnacional, em que nos
colocamos claramente contra a centralização.

Entendo que a não-centralização no pacto federativo é muito mais
importante do que o discurso de descentralização, porque a não-
centralização é fortalecer o governo estadual. Para mim, não existe
pacto federativo, se os espaços regionais não forem respeitados.
Muito obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 8/3/2007
Às 9h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite e Ruy Muniz, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ruy Muniz, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
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o Sr. Eduardo Generoso, Presidente da Associação dos Defensores
Públicos, que é convidado a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Luiz Tadeu Leite, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra ao convidado, para que faça sua
exposição. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (17), em que
solicita seja enviado ofício ao Tribunal de Justiça pedindo a nomeação
de um Juiz de Direito para a Comarca de Turmalina; em que solicita
seja encaminhada cópia das notas taquigráficas da reunião realizada
em Minas Novas, em 7/3/2007, ao Desembargador Gercino José da
Silva Filho, Ouvidor Agrário Nacional, e ao Presidente do Incra; solicita
também seja encaminhada cópia das mesmas notas taquigráficas à
Comissão Interamericana de Direitos Humanos, bem como ao seu
representante no Brasil, Sr. Hélio Bicudo, para conhecimento e
providências; em que solicita seja encaminhada cópia das notas
taquigráficas da reunião realizada em Minas Novas, em 7/3/2007, à
Corregedoria da Polícia Civil, para conhecimento e tomada de
providências cabíveis contra o Delegado Osman Canela e os quatro
delegados a ele associados; pede também seja encaminhada cópia
das mesmas notas taquigráficas ao Colegiado das Corregedorias de
Minas Gerais, para conhecimento e providências contra os delegados
de polícia envolvidos no conflito agrário da Fazenda Alagadiço,
localizada no Município de Minas Novas; em que solicita seja enviada
cópia de notícias do jornal “Estado de Minas” de 9/8/2004 sobre o
envolvimento de delegados de polícia em denúncias de corrupção e
degradação ambiental no Vale do Jequitinhonha aos órgãos do
sistema de proteção ambiental: Ibama, IEF e Feam; em que solicita
sejam encaminhados o dossiê sobre a ocupação, pela Aceista
Energética, das terras do Sr. Antônio Luiz de Azevedo e cópia das
notas taquigráficas da reunião realizada em Minas Novas, em
7/3/2007, à Corregedoria do Tribunal de Justiça e ao C.A.O. dos
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Conflitos Agrários, para conhecimento e providências; em que solicita
sejam encaminhados o dossiê sobre a ocupação, pela Acesita
Energética, das terras do Sr. Antônio Luiz de Azevedo e cópia das
notas taquigráficas da reunião realizada em Minas Novas, em
7/3/2007, ao Conselho Nacional e à Secretaria Nacional de Direitos
Humanos, pedindo a criação de comissão, no âmbito da Secretaria,
para realizar visita às terras em litígio; em que pede seja enviada
correspondência ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capelinha
e Angelândia solicitando o cadastramento das famílias ocupantes da
Fazenda Alagadiço com o objetivo de agilizar os procedimentos para
sua desapropriação, em que solicita seja enviado ofício ao Iter-MG
pedindo relatório circunstanciado sobre a situação fundiária da
Fazenda Alagadiço; em que pede seja solicitado à Codevale relatório
circunstanciado sobre a execução do convênio de eletrificação rural
da Fazenda Alagadiço; em que pede seja enviado ofício à Presidência
desta Casa justificando sua ausência das atividades desta Comissão,
no período compreendido entre 14 e 26 de março do corrente ano, em
razão de viagem que realizará à Espanha, como representante desta
Casa Legislativa nos encontros e conferências sobre a Agenda
Latinoamericana 2007; em que solicita seja formulada manifestação
de congratulações à Casa de Caridade de Carangola, em razão do
aniversário de 100 anos da entidade, completados no dia 24/2/2007 e
comemorados nos dias 4 a 10 de março do corrente; em que pede
seja realizada reunião para, em audiência pública, debater o tema
"Direitos Humanos como requisito para a conquista da paz", com a
presença Dr. Harbans, reitor da Unipaz; em que pede que fotografias
entregues a esta Comissão pela Câmara Municipal de Minas Novas,
que mostram agressões ao meio ambiente, sejam encaminhadas à
Promotoria  Especializada  de Proteção ao Meio Ambiente - (CAO-
MA) -, solicitando providências para apurar possível crime ambiental
praticado pela empresa Acesita, inclusive com corte de pequizeiros na
região de Minas Novas; em que pede seja enviado ofício à Juíza e à
Promotoria de Justiça da Comarca de Capelinha, solicitando cópia dos
autos do processo de 2004 contra o Delegado Osman Canela e outros
sobre denúncias de irregularidades, corrupção e maus-tratos aos
posseiros da Fazenda Alagadiço, localizada no Município de Minas
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Novas; em que pede seja enviado ofício à Advocacia-Geral do Estado,
solicitando informações sobre a ação discriminatória da Fazenda
Alagadiço; Luiz Tadeu Leite (3), em que soilicita seja ouvido nesta
reunião o Presidente da Associação dos Defensores Públicos,
Eduardo Generoso, que fará exposição sobre a situação da
Defensoria Pública no Estado; em que pede seja realizado debate
público com a finalidade de incentivar a criação de comissão de
direitos humanos nas câmaras municipais de nosso Estado; em que
solicita seja enviado ofício ao Cel. PM Hélio dos Santos Júnior,
atendendo à sugestões da maçonaria de Montes Claros, com pedido
de que sejam realizados estudos para a criação de um novo Batalhão
da PMMG para atender aos demais Municípios da região de Montes
Claros, liberando o 10º Batalhão da PMMG para atender
exclusivamente ao Município de Montes Claros; João Leite e Rui
Muniz, em que pedem seja realizado debate público para tratar do
tema "A implantação da guarda municipal e a defesa dos Direitos
Humanos nos Municípios do Estado"; João Leite, Durval Ângelo, Luiz
Tadeu Leite e Rui Muniz (2), em que pedem seja enviado ofício ao
Prefeito do Município de Santa Luzia, encaminhando documentos
trazidos a esta Comissão pelos moradores de Santa Luzia e
solicitando agilidade na instalação de semáforos na entrada do
Conjunto Cristina e de redutor de velocidade em frente à Escola
Jacinta Enéas; em que pedem seja formulada manifestação de apoio
ao movimento dos Defensores Públicos do Estado; e das Deputadas
Cecília Ferramenta, Gláucia Brandão, Ana Maria Resende, Maria
Lúcia, Elisa Costa, e Rosângela Reis, em que pedem seja realizada
reunião conjunta das Comissões de Direitos Humanos e Segurança
Pública para, em audiência pública, conhecer e debater as
dificuldades da implantação da Lei nº 11.340, de 7/8/2006,
denominada Lei Maria da Penha. Após, o Deputado Luiz Tadeu Leite
solicita seja registrado em ata o voto de louvor pelo brilhante trabalho
desenvolvido pelo Presidente desta Comissão, com relação à situação
dos feirantes da Praça Sete, nesta Capital. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 15 de março de 2007.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - João Leite - Ruy Muniz - Zé Maia.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 13/3/2007

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Délio Malheiros, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes, e informa que a
reunião se destina a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos das
Deputadas Cecília Ferramenta, Gláucia Brandão, Ana Maria Resende,
Maria Lúcia, Elisa Costa, e Rosângela Reis em que pedem seja
realizada reunião conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de
Segurança Pública para, em audiência pública, se conhecerem e
debaterem as dificuldades da implantação da Lei nº 11.340, de
7/8/2006, denominada "Lei Maria da Penha"; e do Deputado Sargento
Rodrigues em que pede seja realizada reunião para se discutirem, em
audiência pública, a violência e seus efeitos contra os servidores da
área de segurança pública, bem como se debaterem as condições de
trabalho, seus direitos e deveres e se verificar quais políticas públicas
voltadas a esses servidores estão sendo desenvolvidas pelo Estado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Leonardo

Moreira - Paulo Cesar.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/3/2007
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Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Gláucia Brandão e
os Deputados Gustavo Valadares e Weliton Prado. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 164, 165, 176, 179, 182, 189, 194, 199,
202, 206 e 208/2007 (Deputado Gilberto Abramo); 162, 163, 174, 175
e 178/2007 (Deputado Sebastião Costa); Projeto de Lei
Complementar nº 3/2007 e Projetos de Lei nºs 177, 187, 190, 191,
195, 198 e 204/2007 (Deputado Delvito Alves); Projetos de Lei nºs 186
e 205/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 168, 172, 181, 185, 188,
192, 196, 197, 203 e 207/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 166, 169,
184, 193, 201 e 209/2007 (Deputado Gil Pereira); 167, 170, 171, 173,
180, 183 e 200/2007 (Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Projeto de Lei Complementar nº 1/2007 é retirado da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
20/2007 na forma do Substitutivo nº 1 e 54/2007 com as Emendas nºs
1 e 2 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 45/2007, 108 e
135/2007 na forma de substitutivos que receberam o nº 1 (relator:
Deputado Sebastião Costa); 95 e 123/2007 na forma do Substitutivo
nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 133/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo). Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade dos Projetos de Lei
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nºs 23/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 46 e 130/2007
(relator: Deputado Sebastião Costa); 48/2007 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 49/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo);
53/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 79/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 99/2007
(relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição). Os
pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 38, 83 e 93/2007 deixam de
ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelos
respectivos relatores, Deputados Delvito Alves, Sebastião Costa e
Gilberto Abramo. Na fase de discussão do parecer em que o
Deputado Gilberto Abramo, relator em virtude de redistribuição,
conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto
de Lei nº 65/2007, o Presidente defere pedido de vista do Deputado
Sebastião Costa. O Projeto de Lei nº 75/2007 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Gilberto Abramo, aprovado
pela Comissão. Na fase de discussão do parecer em que o Deputado
Delvito Alves, relator em virtude de redistribuição, conclui pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade do Projeto de Lei
nº 84/2007, o Presidente defere pedido de vista do Deputado Hely
Tarqüínio. Os Projetos de Lei nºs 87 e 102/2007 são retirados da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, aprovado pela Comissão. É convertido em diligência à
Secretaria de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº 112/2007
(relator: Deputado Gilberto Abramo). Os Projetos de Lei nºs 124, 131 e
140/2007 são retirados da pauta por não cumprirem pressupostos
regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei nº 106/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos que solicitam sejam convertidos em diligência ao autor
os Projetos de Lei nºs 121, 137 e 138/2007; e à Secretaria de
Educação, os Projetos de Lei nºs 146 a 148/2007. É aprovado
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requerimento do Deputado Weliton Prado, em que pede sejam
solicitadas à Cemig informações sobre o impacto financeiro da
arrecadação do ICMS sobre o serviço de energia elétrica no meio
rural. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva,  Presidente - Sebastião Costa - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

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

13/3/2007
Às 11h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão (substituindo o Deputado Djalma Diniz, por indicação
da Liderança do PPS) e os Deputados Gustavo Valadares e Juninho
Araújo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente Deputado Gustavo Valadares declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Juninho Araújo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Gil Pereira, em
que solicita ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado de
Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG, a
conclusão do Anel Norte, em Montes Claros; das Deputadas Maria
Lúcia, Rosângela Reis, Glaucia Brandão, Elisa Costa, Cecília
Ferramenta e Ana Maria Resende, em que solicitam seja realizada
audiência pública desta Comissão em conjunto com a Comissão de
Educação, para discutir a influência da mídia na formação da mulher;
do Deputado Gustavo Valadares(4), em que solicita sejam realizadas
visitas ao Viaduto Vila Rica e às obras denominadas "Linha Verde",
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em toda a sua extensão; audiência pública, para obter informações
sobre a construção do novo terminal rodoviário de Belo Horizonte;
seja solicitadas ao Diretor-Geral do DER-MG, a relação das rodovias
pavimentadas com recursos do Pró-Acesso, informando quais os
trechos em execução e quais os projetados, previsão para o término
das obras, a relação das empresas responsáveis pelas respectivas
obras e quais as empresas vencedoras das licitações das próximas
rodovias a serem pavimentadas, bem como informações sobre
operações de balanças nas rodovias do Estado. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Djalma Diniz.

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

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/3/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e os Deputados Antônio Carlos Arantes
e Walter Tosta, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado André Quintão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento da Deputada Elisa Costa,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, o impacto econômico e as conseqüências da implantação do
turno fixo pela empresa Acesita, em vigor desde 13/2/2007, sobre a
saúde de seus trabalhadores e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Gilberto Audelino Correa, Diretor de
Recursos Humanos e Administração da Acesita S.A.; e da Sra. Maria
Amélia Bracks Duarte, Procuradora-Chefe da PRT-3ª Região,
justificando sua ausência nesta reunião e prestando informações
referente a jornada de trabalho dos empregados da Acesita S.A. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Antônio Roberto Lambertucci, Delegado Regional do Trabalho em
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Minas Gerais; José Wagner Morais de Oliveira, Coordenador do Setor
Siderúrgico da Confederação Nacional dos Metalúrgicos; Lúcio
Guterres, Presidente da CUT-MG; Cleber Wilian, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Timóteo - Metasita;
Stella Deusa Pegado de Araújo, Médica do Trabalho da Secretaria de
Saúde, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra à Deputada Elisa Costa, autora do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Walter Tosta.



1311

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/3/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, Tiago Ulisses e João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Questão de ordem - Homenagem póstuma -
Correspondência: Mensagens nºs 17 e 18/2007 (encaminham os
Projetos de Lei nºs 408 e 409/2007, respectivamente), do Governador
do Estado - Ofício nº 2/2007, do Governador do Estado - Ofícios - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei Complementar nº 11/2007 - Projetos de Lei nºs 410 a 450/2007 -
Requerimentos nºs 136 a 143/2007 - Requerimentos da Comissão de
Transporte e dos Deputados Agostinho Patrús Filho, Weliton Prado
(41), Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi (8), Célio Moreira, Carlin
Moura e outros, Gilberto Abramo (4) e Sargento Rodrigues (3) -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos
Municipais e de Educação e dos Deputados Ruy Muniz e Dalmo
Ribeiro Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ivair
Nogueira e Vanderlei Miranda, da Deputada Elisa Costa e do
Deputado Sargento Rodrigues - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Palavras do Sr.
Presidente - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues (3), Gilberto
Abramo (4), Weliton Prado (41), Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi
(8) e Carlin Moura e outros; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão de Transporte e dos Deputados
Agostinho Patrús Filho e Célio Moreira; aprovação - Questão de
ordem - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento;
discurso do Deputado Almir Paraca - Requerimento do Deputado
Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Eros Biondini -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto
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Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - 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 - Cecília
Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri  Torres -  Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Elisa Costa, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura

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

O Deputado André Quintão - Em nome da Bancada do PT e do
PCdoB, gostaria de registrar, nesta terça-feira, que, infelizmente, no
dia 16 de março, Minas Gerais perdeu um de seus maiores militantes
políticos e sociais e uma grande referência para todos nós: o
companheiro Dazinho, ex-Deputado Estadual eleito pelo Partido
Democrata Cristão em 1963. Infelizmente, durante a ditadura militar,
em 8/4/1964, ele teve os seus direitos políticos cassados, juntamente
com sindicalistas Clodesmith Riani e Sinval Bambirra.
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Deixo aqui a nossa solidariedade e o nosso abraço a todos os
familiares do nosso grande companheiro Dazinho, que foi Deputado e
continuou mineiro, trabalhador da Mina de Morro Velho, que nunca
abriu mão da militância, mesmo tendo sido torturado e preso por dois
anos e meio nos porões da ditadura militar. Em 1986, foi candidato ao
Senado pelo PT. Ele foi uma grande referência humanista e cristã
para todos nós.

Sr. Presidente, solicito que esta Casa preste homenagem a esse
homem que, em 8/4/1964, teve seus direitos políticos cassados por
esta mesma Assembléia, que hoje, num momento de dor, manifesta o
seu pesar. Sendo assim, solicito 1 minuto de silêncio.

Homenagem Póstuma
O Sr. Presidente - Esta Presidência acata o pedido do Deputado

André Quintão e solicita a todos que, de pé, permaneçam em silêncio
por 1 minuto.

- Procede-se à homenagem póstuma.
Correspondência

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a
seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 17/2007
Belo Horizonte, 16 de março de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a permutar imóvel de propriedade do Estado, localizado no
Município de Arinos, por imóvel de propriedade da Empresa de
Assistência Técnica e Expansão Rural do Estado de Minas Gerais -
EMATER, situado no Município de Sete Lagoas.

O projeto encaminhado objetiva suprir a necessidade de aquisição
de um terreno para a edificação da sede própria da Promotoria de
Justiça na Comarca de Sete Lagoas.

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 408/2007
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Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica no
Município de Arinos.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel de
propriedade do Estado, constituído de terreno para construção com
área de 825,00m² (oitocentos e vinte e cinco metros quadrados),
localizado na Rua José Gomes Viana, sendo parte do lote 02 da
quadra 30, no Município de Arinos, registrado sob a Matrícula nº
1.147, Livro nº 2 de Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Arinos, avaliado em R$139.920,00 (cento e trinta e
nove mil, novecentos e vinte reais), pelo imóvel de propriedade da
Empresa de Assistência Técnica e Expansão Rural do Estado de
Minas Gerais - EMATER, constituído pela área de 980,00m²
(novecentos e oitenta metros quadrados), localizado na Rua José
Duarte de Paiva, no Bairro Santa Luzia, no Município de Sete Lagoas,
registrado sob o nº 01, Matrícula 17.596, fls. 123 do Livro 2-AB6, do
Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Sete
Lagoas, avaliado em R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Parágrafo único - O imóvel localizado no Município de Sete Lagoas
destina-se à construção da sede da Promotoria da Justiça daquela
Comarca.

Art. 2º - O ressarcimento da diferença de valor encontrada entre os
laudos de avaliação ficará a cargo do Ministério Público Estadual por
meio de dotação orçamentária própria.

Art. 3º - A permuta só será efetivada se o imóvel a ser recebido pelo
Estado encontrar-se desembaraçado de quaisquer ônus judicial ou
extrajudicial.

Parágrafo único - A permuta de que trata esta lei será efetivada sem
a obrigatoriedade de torna para as partes.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 18/2007

Belo Horizonte, 15 de março de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
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Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e
deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que
dispõe sobre a subvenção econômica do prêmio do seguro rural.

A medida cogitada no projeto tem em vista dar cumprimento ao
disposto no art. 83 da Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que
contém as diretrizes da política de desenvolvimento agrícola do
Estado.

De fato, a concessão pelo Estado de subvenção econômica ao
prêmio do seguro rural, destinada aos pequenos produtores, virá
assegurar a estabilidade e o equilíbrio financeiro àqueles que, pelas
condições singulares que caracterizam a suas atividades, cercadas de
riscos, não possuem condições de suportar as adversidades inerentes
a empreendimentos de tal natureza.

Assim, o apoio do Governo do Estado, ao assumir parte dos
encargos decorrentes do custeio do prêmio do seguro rural, será
certamente um incentivo para que a maioria dos pequenos produtores
recorra ao moderno instrumento de garantia de seus negócios,
propiciando maior incremento da nossa produção agrária.

São estas as razões de inegável interesse público que me levam a
solicitar dessa augusta Casa a aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 409/2007
Dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção

econômica em percentual ou valor do prêmio do seguro rural, na
forma estabelecida em ato específico.

Art. 2º - A subvenção econômica ao prêmio do seguro rural será
implementada no Estado por meio de programa estadual regulado por
ato específico, respeitadas as normas de seguros do Conselho
Nacional de Seguros Privados - CNSP.

Art. 3º - No texto desta lei, as expressões “subvenção econômica ao
prêmio do seguro rural” e “subvenção econômica” se equivalem.

Art. 4º - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - subvenção econômica ao prêmio do seguro rural: instrumento

técnico de operacionalização de redução do valor do prêmio do
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seguro rural que consiste na implementação de um programa
estadual, gerido e executado pela Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - SEAPA -, no qual o Estado assume,
pecuniariamente, parte ou percentual do prêmio de seguro rural
contratado junto às seguradoras habilitadas a operar no programa; e

II - prêmio de seguro rural: valor a ser pago a título de custo de
contratação do seguro rural.

Art. 5º - A subvenção econômica, destinada a cobrir parte do custo
do prêmio do seguro rural, em atendimento ao disposto no art. 83 da
Lei nº 11.405, de 28 de janeiro de 1994, tem como objetivo:

I - ampliar o acesso ao seguro rural, propiciando a sua disseminação
no meio rural;

II - atender às necessidades dos pequenos produtores rurais,
garantindo ao produtor segurado a cobertura das perdas provenientes
de adversidades incontroláveis de origens diversas;

III - incorporar o seguro rural como instrumento para a estabilidade
da renda agropecuária; e

IV - desenvolver o uso de tecnologias adequadas e modernizar a
gestão do empreendimento agropecuário.

Art. 6º - Os recursos para a subvenção econômica estadual ao
prêmio do seguro rural serão provenientes de dotações orçamentárias
da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento-
SEAPA -, com observância do estabelecido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias e na Lei Orçamentária vigente.

§ 1º - Os dispêndios anuais com a subvenção ao prêmio do seguro
rural se limitarão ao montante previsto na dotação orçamentária anual
da SEAPA, em rubrica específica para este fim.

§ 2º - As obrigações financeiras assumidas pela SEAPA, em
decorrência da concessão de subvenção econômica estadual ao
prêmio do seguro rural, serão integralmente liquidadas no exercício
financeiro da contratação do respectivo seguro rural.

Art. 7º - São beneficiários da subvenção estadual ao prêmio do
seguro rural os pequenos produtores rurais, pessoas físicas ou
jurídicas, que satisfaçam os requisitos previstos em Regulamento.

Parágrafo único - Para se beneficiar da subvenção estadual ao
prêmio do seguro rural, o produtor rural deverá estar adimplente com
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o Estado, nos termos da legislação em vigor.
Art. 8º - A subvenção econômica de que trata o art. 1º desta lei

poderá ser diferenciada segundo:
I - modalidades do seguro rural;
II - tipos de culturas e espécies animais;
III - categorias de produtores;
IV - regiões de produção;
V - condições contratuais, priorizando aquelas consideradas

redutoras de risco ou indutores de tecnologia.
Art. 9º - O Poder Executivo detalhará em regulamento:
I - as modalidades de seguro rural, tipos de culturas e espécies

animais contempláveis com o benefício previsto nesta lei;
II - as condições operacionais para a implementação, execução,

pagamento, controle e fiscalização da subvenção econômica de que
trata esta lei;

III - as condições para acesso ao benefício previsto nesta lei,
incluindo exigências técnicas pertinentes; e

IV - os percentuais sobre prêmios ou montantes máximos de
subvenção econômica, de forma compatível com a Lei Orçamentária
Anual.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá fixar limites financeiros
de subvenção econômica, por beneficiário, capital segurado e unidade
de área.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 2/2007

Do Sr. Aécio Neves, Governador do Estado, comunicando sua
ausência do País no período de 22 a 24/3/2007. (- Ciente. Publique-
se)

OFÍCIOS
Do Sr. Belarmino Lins, Presidente da Assembléia Legislativa do

Amazonas, informando do recebimento do Ofício nº 64/2007/SGM, no
qual esta Casa comunica a composição da nova Mesa Diretora para o
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biênio 2007-2008.
Do Sr. Antônio A. Caram Filho, Presidente do Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg -,
solicitando seja indicado novo representante desta Casa para compor
o Conselho Deliberativo desse Instituto.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da CEF
(2), informando da liberação de recursos financeiros, relativa a janeiro
de 2007, destinada à Copasa - MG, referente às parcelas dos
contratos que menciona, e da prorrogação do prazo de vigência do
Contrato de Repasse nº 0186.306-07/2005 - OGU/MTUR. (- 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. Marcos Helênio Leoni Pena, Superintendente Regional do
Incra - MG, prestando informações relativas ao Requerimento nº
6.971/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Secretaria de Transportes (2), encaminhando cópias dos convênios
que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Nunes da Costa, Coordenador-Geral de Programas
para o Desenvolvimento do Ensino do FNDE, informando da
celebração de convênio com a Secretaria de Educação para atender
alunos matriculados na educação básica. (- 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. Gilberto Audelino Correa, Diretor de Recursos Humanos e
Administração da Acesita S.A., tecendo considerações acerca da
implantação, nessa empresa, do regime de trabalho em turnos com
horário fixo. (- À Comissão do Trabalho.)

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
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proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 11/2007

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 35/2003)
Institui a Região Metropolitana dos Inconfidentes, dispõe sobre sua

organização e funções e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo I
Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana dos

Inconfidentes
Art. 1º - Fica instituída a Região Metropolitana dos Inconfidentes,

integrada pelos Municípios de Itabirito, Ouro Preto, Mariana, Catas
Altas, Santa Bárbara, Barão de Cocais, Acaiaca, Barra Longa e Diogo
de Vasconcelos.

Parágrafo único: Os distritos que vierem a emancipar-se por
desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana
dos Inconfidentes também passarão a integrá-la.

Capítulo II
Da Região Metropolitana dos Inconfidentes

Seção I
Das Funções Públicas de Interesse Comum

Art. 2º - No planejamento, na organização e na execução das
funções públicas de interesse comum, as ações dos órgãos de gestão
da Região Metropolitana dos Inconfidentes abrangerão serviços e
instrumentos que causem repercussão além do âmbito municipal e
provoquem impacto no ambiente metropolitano, notadamente:

I - no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou
através de integração física e tarifária, compreendam os
deslocamentos dos usuários entre os municípios da região
metropolitana;

II - no sistema viário de âmbito metropolitano, o controle de trânsito,
tráfego e infra-estrutura da rede de vias arteriais e coletoras,
compostas por eixos que exerçam a função de ligação entre os
municípios da região metropolitana:

a) elaboração de diagnóstico sobre fatores de crescimento
demográfico, grau de conurbação, fluxos migratórios e planejamento
urbano;
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b) estabelecimento de plano diretor que preveja requisitos básicos e
critérios para a implantação de ligação viária entre os municípios;

III - no saneamento básico:
a) a integração dos sistemas de abastecimento e esgotamento

sanitário do aglomerado metropolitano;
b) a racionalização dos custos dos serviços de limpeza pública e de

atendimento integrado em áreas municipais;
c) a macrodrenagem das águas pluviais;
IV - no uso do solo metropolitano, as ações que assegurem a

utilização do espaço metropolitano sem prejuízos à proteção do meio
ambiente;

V - na preservação e na proteção do meio ambiente e no combate à
poluição:

a) a definição de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) o gerenciamento de recursos naturais e a preservação ambiental;
c) a conservação, a manutenção e a preservação de parques e

santuários ecológicos;
d) o incentivo ao florestamento e reflorestamento com vistas ao

fomento do agronegócio auto-sustentável na região;
e) a implantação da central de seleção, tratamento e reciclagem de

resíduos urbano, industrial e hospitalar;
VI - no aproveitamento dos recursos hídricos:
a) a garantia de sua preservação e de seu uso, em vista das

necessidades metropolitanas;
b) a compensação aos municípios cujo desenvolvimento seja

afetado por medidas de proteção dos aqüíferos;
c) a integração e o uso de maneira técnica e racional dos recursos

hídricos, mediante elaboração de diagnóstico e implantação do Plano
Diretor de Irrigação da Região dos Inconfidentes;

VII - no aproveitamento dos recursos minerais:
a) a elaboração de diagnóstico geológico da Região, da exploração

de jazidas de minérios, pedras preciosas e semipreciosas, pedras
decorativas para construção civil, pedras para artesanato, e de
controle, fiscalização e manutenção de minas e barragens de rejeitos
industriais;

b) a garantia da recuperação de áreas degradadas pelo processo
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mineratório;
c) a elaboração de plano diretor sobre o potencial mineral da

Região, prevendo recursos e ações visando à preservação do meio
ambiente e ao combate à poluição;

VIII - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da
Região Metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções
públicas de interesse comum;

IX - na habitação, a definição de diretrizes para a localização de
núcleos habitacionais e para programas de habitação:

a) a elaboração de diagnóstico de necessidades e estudos técnicos
articulados sobre população, crescimento demográfico, grau de
conurbação, fluxo migratório, fatores de polarização e dificuldades,
com vistas à efetivação de ações e serviços públicos comuns para
redução do déficit habitacional;

b) a elaboração de plano diretor que prevê critérios e requisitos
básicos para implantação de política habitacional de interesse comum;

X - na criação de Central de Abastecimento para a região, precedida
de avaliação do potencial produtivo de cada município, e no
direcionamento da produção programada de hortifruticultura com
vistas ao abastecimento metropolitano;

XI - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) o incentivo à instalação de empresas cuja produção não seja

poluidora do meio ambiente e esteja voltada para novas tecnologias,
informação, comunicação e “software”; e que implementem redes
digitais interativas na região;

b) o incentivo à criação do Pólo Industrial Incentivado dos
Inconfidentes;

c) o incentivo às microempresas, às pequenas e médias empresas;
d) o incentivo e o estabelecimento de diretrizes comuns para o

fortalecimento do cooperativismo na região;
e) a adoção de políticas setoriais de geração de renda e empregos;
f) a integração da região nos planos plurianuais de investimentos

estadual e federal;
g) o incentivo ao desenvolvimento agropecuário e aprimoramento

das cadeias do agronegócio processadas na região;
h) o incentivo à implantação e desenvolvimento de cooperativas de
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trabalho e de exploração de jazidas e/ou recursos minerais e
artesanatos;

i) a promoção de gestões nas esferas estadual e federal para a
definitiva integração da Região Metropolitana dos Inconfidentes com a
Região Metropolitana de Belo Horizonte, com o objetivo de assegurar,
entre outros benefícios, a melhoria das telecomunicações, a
implementação do rodoanel da Capital, com traçado também na
região de influência dos Inconfidentes, bem como a reestruturação,
implantação, manutenção e ampliação da malha rodoferroviária da
região ligada ao transporte intermodal, melhorando, como
conseqüência, o suprimento de matéria-prima e o escoamento da
produção;

XII - o planejamento, de maneira integrada e racional, de recursos
disponíveis para o turismo na área de convergência metropolitana;

XIII - o fortalecimento da educação, com a adoção de medidas que
visem:

a) a melhoria do ensino fundamental e médio;
b) o desenvolvimento e ampliação de cursos de níveis superior,

seqüencial, técnico e profissionalizante de interesse dos segmentos
econômicos estabelecidos na área metropolitana;

c) o intercâmbio, no treinamento de professores do ensino
fundamental e médio, com instituições de ensino superior;

d) a formação de mão-de-obra e capacitação profissional de
recursos humanos para empresas socialmente responsáveis e
voltadas para novas tecnologias, redes digitais interativas e não
poluidoras do meio ambiente;

e) o desenvolvimento de cursos de recuperação e preservação do
patrimônio histórico, artístico e cultural, recuperação de acervos
documentais, fotográficos e bibliográficos, entre outros, visando a
conservação preventiva de monumentos, a educação patrimonial e
ambiental e a educação continuada;

f) o incentivo às publicações sobre sítios históricos, usos, costumes
e folclore da região;

XIV - a definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde
baseada na prevenção, no aparelhamento da rede básica e na
integração das redes pública e privada e a racionalização dos
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recursos físicos e humanos à disposição da saúde;
XV - a implantação do Hospital Regional, abrangendo todas as

especialidades médicas, bloco cirúrgico e centro de terapia intensiva;
XVI - o aumento da eficácia dos estabelecimentos e instituições de

pesquisa e desenvolvimento tecnológico e da estrutura aduaneira da
região, visando a melhoria da potencialidade e produtividade;

XVII - a implantação e/ou ampliação das unidades do Corpo de
Bombeiros Militar no municípios que integram a Região Metropolitana
dos Inconfidentes, priorizando a modernização dos equipamentos de
prevenção a acidentes;

XVIII - a implantação de brigadas voluntárias de incêndio nos
municípios que compõem a Região Metropolitana dos Inconfidentes,
incentivando as parcerias com os poderes públicos estadual e federal,
bem como com a iniciativa privada e a sociedade civil;

XIX - no sistema de telecomunicações, os serviços que, diretamente
ou através de integração fisica e tarifária, compreendam as
comunicações dos usuários entre os municípios;

XX - no planejamento integrado do desenvolvimento do turismo na
região:

a) a elaboração de diagnóstico do potencial turístico da área de
influência da Estrada Real ou Circuito do Ouro;

b) a implementação de programas de desenvolvimento das
atividades turísticas da região, envolvendo preservação do patrimônio,
reabilitação de sítios históricos, conservação preventiva de
monumentos e inventário do patrimônio artístico e cultural;

c) o incentivo da exploração do turismo histórico, cultural, rural,
religioso, esotérico, esportivo, de saúde, de negócios e gastronômico
e do ecoturismo com sustentabilidade social, baseada na preservação
do meio ambiente e do patrimônio histórico e artístico;

d) a previsão em seu plano diretor, de recursos e ações visando a
conservação do patrimônio, a restauração do complexo ferroviário e a
conservação de perspectivas onde sobressaiam aspectos naturais,
arquitetônicos, sócio- econômicos e histórico-culturais, firmando-se
também parcerias com os Governos Estadual e Federal, com a
iniciativa privada e a sociedade civil;

e) o desenvolvimento de programas de preservação, controle e
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fiscalização da comercialização do patrimônio artístico-histórico-
cultural;

f) a adoção de medidas que visem o intercâmbio de experiências e a
discussão de temas que facilitem a integração dos municípios da
Região Metropolitana dos Inconfidentes e a organização empresarial e
promovam a profissionalização do setor de forma sustentável;

XXI - o fomento ao trabalho do artesanato local, agroindústria,
através do incentivo de cooperativas e a implantação de Terminais
Turísticos e/ou de Conveniência e Feiras de Exposição.

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que
envolvam área de mais de um município serão coordenados em nível
metropolitano, com a participação dos municípios e dos órgãos
setoriais interessados.

Seção II
Da Gestão da Região Metropolitana dos Inconfidentes

Art. 3º - A gestão da Região Metropolitana dos Inconfidentes
compete:

I - à Assembléia Metropolitana, nos níveis regulamentar, financeiro e
de controle;

II - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais vinculadas
às funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana, no
nível do planejamento estratégico, operacional e de execução;

III - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
Metropolitano, no nível da integração das ações e serviços com a
sociedade civil.

Seção III
Da Assembléia Metropolitana da Região dos Inconfidentes

Art. 4º - À Assembléia Metropolitana dos Inconfidentes, órgão
colegiado com poderes normativos e de gestão financeira dos
recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano dos
Inconfidentes, compete:

I - exercer o poder normativo e regulamentar de integração do
planejamento, da organização e da execução das funções públicas de
interesse comum;

II - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e das entidades
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metropolitanas;
III - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, do qual farão

parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento
socioeconômico da região, bem como os programas e projetos a
serem executados, com as modificações que se fizerem necessárias à
sua correta implementação;

IV - acompanhar e avaliar a execução do Plano Diretor
Metropolitano em curto, médio e longo prazos;

V - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na
Região Metropolitana dos Inconfidentes, respeitadas as prioridades
setoriais e espaciais, explicitadas no Plano Diretor Metropolitano e em
seus programas e projetos;

VI - promover a compatibilização de recursos provenientes de fontes
distintas de financiamento, destinados à implementação de projetos
indicados no Plano Diretor Metropolitano;

VII - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano dos
Inconfidentes;

VIII - aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos
recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano dos
Inconfidentes;

IX - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes
orçamentárias da Região Metropolitana dos Inconfidentes;

X - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços
metropolitanos de interesse comum;

XI - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios
que não disponham de capacidade de planejamento próprio;

XII - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios
semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano;

XIII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação da execução do
Plano Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e
projetos;

XIV - estimular a participação da sociedade civil na definição dos
rumos do desenvolvimento da Região Metropolitana dos
Inconfidentes.

Art. 5º - A Assembléia Metropolitana dos Inconfidentes é composta
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por:
I - os Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana

dos Inconfidentes;
II - os Vereadores de cada uma das Câmaras dos municípios que

compõem a Região Metropolitana dos Inconfidentes, na proporção de
um Vereador para cada grupo de até dez mil habitantes ou fração,
respeitado o limite máximo de três Vereadores por município;

III - dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, por ela indicados;

IV - um representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico;

V - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão;

VI - um representante do Poder Judiciário, devendo a escolha recair,
preferencialmente, sobre Juiz de Direito titular de Comarca
pertencente à Região Metropolitana, indicado pelo Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;

VII - um representante de unidade de ensino superior estabelecida
na região, indicado pelo Presidente do Conselho Estadual de
Educação;

VIII - um representante da Fundação João Pinheiro;
IX - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais - BDMG -;
X - quatro representantes do Colar Metropolitano dos Inconfidentes,

eleitos por seus pares, sendo:
a) dois Prefeitos;
b) dois Vereadores.
§ 1º - Cada membro terá um suplente, que atuará no caso de

impedimento.
§ 2º - O mandato dos membros da Assembléia será de dois anos,

permitida uma recondução por igual período, ressalvado o disposto no
§ 3º.

§ 3º - A duração do mandato dos Prefeitos corresponderá à de seus
mandatos eletivos.

§ 4º - A representação da Câmara Municipal far-se-á mediante
eleição, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
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§ 5º - A participação na Assembléia Metropolitana dos Inconfidentes
é considerada de interesse público relevante e não será remunerada.

Seção IV
Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Art. 6º - Compete ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e
Social da Região Metropolitana dos Inconfidentes:

I - planejar, elaborar e submeter à apreciação da Assembléia
Metropolitana dos Inconfidentes os projetos integrados de
desenvolvimento econômico e social;

II - buscar alternativas de financiamento de projetos e programas de
interesse da Região Metropolitana dos Inconfidentes;

III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem
discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana;

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o
objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na
busca de soluções dos problemas da Região Metropolitana dos
Inconfidentes.

Art. 7º - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de
caráter consultivo, terá a seguinte composição:

I - sete representantes dos Conselhos Municipais;
II - sete representantes das empresas da região;
III - sete representantes das demais entidades associativas.
Parágrafo único - A função de membro do Conselho de

Desenvolvimento Econômico e Social será considerada de interesse
público relevante e não será remunerada.

Art. 8º - A Assembléia Metropolitana dos Inconfidentes
regulamentará os critérios de escolha dos membros do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana dos
Inconfidentes, de acordo com o seu regimento interno.

Seção V
Do Colar Metropolitano

Art. 9º - Os municípios do entorno da Região Metropolitana dos
Inconfidentes atingidos pelo processo de metropolitanização
constituem o Colar Metropolitano e integram o planejamento, a
organização e a execução das funções públicas de interesse comum.

Art. 10 - A integração, para efeito de planejamento, organização e
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execução de funções públicas de interesse comum, dos municípios
que compõem o Colar Metropolitano se fará por meio de resolução da
Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana dos Inconfidentes,
assegurada a participação do município diretamente envolvido no
processo de decisão.

Capítulo III
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano dos Inconfidentes -

FUNDEMI
Art. 11 - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano

dos Inconfidentes - FUNDEMI -, na forma de subconta específica do
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano, previsto nos termos do art.
47 da Constituição do Estado, e da Lei Complementar nº 49, de 23 de
dezembro de 1997, e destinado a apoiar os municípios da Região
Metropolitana na elaboração e implantação de projetos de
desenvolvimento institucional e de planejamento integrado do
desenvolvimento socioeconômico e industrial e na execução de
projetos e programas de interesse comum dos municípios, visando ao
desenvolvimento auto-sustentável da região.

Art. 12 - São recursos do FUNDEMI:
I - as dotações orçamentárias;
II - as doações, os auxílios, as contribuições e os legados que lhe

forem destinados;
III - os recursos provenientes de empréstimos e operações de

crédito internas e externas destinadas à implementação de programas
e projetos de interesse comum da Região Metropolitana dos
Inconfidentes;

IV - a incorporação ao Fundo dos retornos das operações de crédito
relativos a principal e encargos;

V - as receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos;
VI - os recursos provenientes de outras fontes.
Parágrafo único - O financiamento das ações e serviços do

FUNDEMI será feito mediante correlação entre a despesa e a
respectiva fonte de receita, definida em regulamento pela Assembléia
Metropolitana.

Art. 13 - Poderão ser beneficiários dos recursos do FUNDEMI
exclusivamente as Prefeituras e os órgãos públicos da administração
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direta e indireta dos municípios integrantes da Região Metropolitana
dos Inconfidentes e dos municípios do Colar Metropolitano.

§ 1º - Para cumprimento do disposto no “caput” deste artigo, é
obrigatória a autorização do órgão concedente Assembléia
Metropolitana, à qual caberá controlar a aplicação dos recursos
financiados ou repassados, as atividades desenvolvidas e os
respectivos instrumentos jurídicos ou administrativos firmados.

§ 2º - É vedado ao FUNDEMI, nos termos do art. 35 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, realizar
operação de crédito.

Art. 14 - O FUNDEMI, de duração indeterminada, tem como unidade
gestora a Assembléia Metropolitana e como agente financeiro
instituição de crédito oficial ou privada a ser definida pela Assembléia
Metropolitana.

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

Art. 15 - São condições para obtenção de financiamento ou de
repasse de recursos do FUNDEMI:

I - a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou
programa, aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo com
as normas do Plano Diretor Metropolitano;

II - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por
cento) do valor do projeto ou programa pelo município, órgão ou
entidade estadual ou municipal ou entidade não governamental
beneficiários do projeto ou programa.

Art. 16 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FUNDEMI
obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964, ou outra que vier a substituí-la, bem como às normas gerais e
específicas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 17 - Aplicam-se ao FUNDEMI, no que couber, as normas da Lei
Complementar nº 27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 18 - As despesas do FUNDEMI correrão à conta de dotação
orçamentária própria.

Capítulo IV
Das Disposições Gerais

Art. 19 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana dos
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Inconfidentes as regras contidas nos arts. 1º a 6º da Lei
Complementar nº 26, de 14 de janeiro de 1993.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Djalma Diniz
Justificação: Esta proposição tem por objetivo alavancar o

desenvolvimento de uma região detentora dos mais fantásticos
recursos naturais, arquitetônicos, histórico-culturais e, principalmente,
turísticos do nosso País, requerendo ações e serviços articulados do
poder público que visem, inicialmente, à implementação de um
diagnóstico da sua situação sócio-econômica, à incorporação de um
plano diretor que abranja programas de interesse integrado, que
promova sustentabilidade social e que tenha a iniciativa de
conscientizar governantes e representantes dos diversos extratos da
sociedade civil, para a necessidade de se visualizar um novo
reordenamento político e social capaz de implementar novas saídas
econômicas para a região, de tal forma a não continuar dependendo
da atividade mineradora como única redenção da população. Devem-
se iniciar ações que incentivem o turismo e outras fontes de emprego
e renda, como forma de suceder à dependência do extrativismo
mineral de maneira sustentável.

Assim, esta articulação para a implantação da Região Metropolitana
dos Inconfidentes poderá representar um passo inicial histórico para a
transformação de conceitos e valores.

A Constituição mineira, em seus arts. nºs 10, inciso X, 42 e 44, prevê
os parâmetros necessários para a criação de região metropolitana e
determina que, mediante legislação complementar, o Poder Executivo
regulamentará a matéria.

Cabe lembrar, também, que a excessiva aglomeração populacional
em certas localidades do País deu ensejo ao surgimento das regiões
metropolitanas, que requerem urgente coordenação de ações
governamentais para solução articulada de problemas comuns que
transendem limites municipais. Urge, pois, debater idéias e
estabelecer diretrizes que busquem a simetria do desenvolvimento
regional em nosso Estado, que superem as distorções acentuadas
pela inexistência de políticas públicas e que fomentem o
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aproveitamento de riquezas naturais da Região Metropolitana dos
Inconfidentes.

Um exemplo de aproveitamento imediato dessas riquezas seria o
fortalecimento da implantação do Caminho da Estrada Real, maior
programa de turismo do País, representando o início do maior projeto
de desenvolvimento regional do Brasil. Envolve 177 cidades ao longo
de um trecho de 1.410km, que liga a cidade de Diamantina, no vale do
Jequitinhonha, a Parati, no Estado do Rio de Janeiro. São 162
municípios em Minas Gerais. O empreendimento iniciado há 4 anos e
meio pela Federação das Indústrias do Estado - FIEMG - articula mais
de 50 segmentos econômicos, que vão desde a construção de
pousadas e restaurantes a serviços de guias turísticos, serviços
médicos e comércio, implicando desenvolvimento imediato de cidades
sob influência da Estrada Real. É por essa trilha que o Governo
Estadual pretende construir um imenso corredor turístico e
desenvolver uma industria - o turismo -, que é a maior fonte geradora
de empregos no mundo e que traz retorno imediato, pois o principal
atrativo são as belezas naturais e o patrimônio artístico-cultural já
existente, exigindo apenas investimentos em infra-estrutura urbana.
Para termos uma idéia da dimensão desse projeto, basta analisarmos
um dado concreto: sua implementação gerará mais de 170 mil
empregos diretos, 80% deles dentro do Estado.

Posto isso, a instituição da Região Metropolitana dos Inconfidentes
visa assegurar ações articuladas de todas as esferas do poder público
para elaboração de diagnósticos e formalização de um plano diretor
para a região, que preveja recursos e linhas básicas de programas
para a conservação de monumentos, educação patrimonial,
reabilitação de sítios históricos, inventário de patrimônio artístico e
cultural, proteção de patrimônio paisagistico e arqueológico,
capacitação técnica e pessoal, preservação de valores, folclore, usos
e costumes locais e regionais.

Aliado à necessidade de estudarmos um plano diretor, até mesmo
para nossos distritos, é oportuno delimitar áreas urbanas, conhecer
terras devolutas, incentivar a legalização de posses, normatizar os
novos empreendimentos imobiliários, desmembramentos, proteção de
mananciais, abastecimento público de água potável para uso
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doméstico e industrial, tratamento de esgoto e efluentes sanitários,
drenagens urbanas, implantação de avenidas sanitárias, política de
habitação, de transportes e de trânsito em geral e a busca alternativa
para conservação do casario barroco-colonial, porém a Região
Metrolitana dos Inconfidentes, apesar de todo o seu potencial, carece
de ações capazes de criar alternativas ao desemprego crescente, ao
esvaziamento do campo, à deficiência da prevenção e do tratamento
de doenças, à degradação ambiental, entre outras discrepâncias que
impedem a eliminação das diferenças e proporcionem melhor
qualidade de vida à população.

Finalizando, esta proposição tem por objetivo aniquilar, também, a
inexistência de definição de titularidade, fatores de polarização e
dificuldades de serviços públicos que abrangem um ou mais
municípios, e que promovam o estabelecimento de diretrizes para
uma política séria e eficaz sobre problemas locais e regionais , tais
como crescimento demográfico, grau de conurbação, fluxo migratório,
atividades econômicas, perspectivas de desenvolvimento e
saneamento básico em regiões metropolitanas, entre outros. Soluções
para essas adversidades poderiam ser apontadas por meio de
estudos iniciais, a serem efetuados pela Fundação João Pinheiro.

Na certeza de que a institucionalização da Região Metropolitana dos
Inconfidentes representará um marco para o fortalecimento dessa
área de integração regional é que venho solicitar o apoio dos nobres
pares desta Casa Legislativa à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 410/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.793/2006)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Saudade - AMBS -, com sede no Município de Janaúba.

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

Moradores do Bairro Saudade - AMBS -, com sede no Município de
Janaúba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Padre João
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Saudade, sem

fins lucrativos, fundada em 5/10/90, tem por finalidade incrementar o
desenvolvimento do Bairro Saudade em todos os seus aspectos, com
vistas a possibilitar o crescimento ordenado, com bases sustentáveis,
permitindo que os moradores possam vencer os desafios,
conquistando melhor qualidade de vida. Promove ainda a prestação
de serviços de assistência e proteção à família, à maternidade, à
infância e à adolescência, aos idosos e às pessoas portadoras de
necessidades especiais.

O processo objetivando a utilidade pública dessa Associação
encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências
contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 411/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.301/2006)

Dispõe sobre o apoio a entidades não governamentais que atuam na
assistência e recuperação de dependentes químicos no âmbito do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As entidades não governamentais que tenham como

finalidade a assistência e a recuperação de dependentes químicos
receberão o apoio de profissionais da área de saúde do Estado.

Art. 2° - Para a implementação das ações de apoio p revista nesta lei
poderão ser celebrados convênios entre o poder público e as
entidades habilitadas.

§ 1° - Poderão habilitar-se a participar as entidad es sem fins
lucrativos, legalmente constituídas e registradas no Conselho Estadual
de Assistência Social.

§ 2° - Mediante atividades complementares, os Munic ípios poderão
participar das ações de apoio no âmbito de sua competência.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: Atualmente, a criminalidade e a violência urbana no

Brasil demonstram haver uma ligação forte com as drogas. Grande
parte dos homicídios ocorridos anualmente com os meninos de rua
estão relacionados ao tráfico de drogas, ou porque sabem demais ou
porque são atingidos por tiros durante confrontos entre traficantes.

O uso abusivo de drogas deixou de ser um problema particular e
está no centro de uma catástrofe social. Cada vez mais crianças,
adolescentes, jovens e adultos tornam-se dependentes químicos. E
pior: é cada vez maior o número de pessoas com bons níveis de
instrução e de poder aquisitivo que fazem uso de drogas lícitas e
ilícitas, alguns plenamente conscientes da armadilha em que estão
caindo, outros, ignorantes das conseqüências de seus atos graças à
desinformação e à falta de perspectivas.

As entidades de atendimento filantrópico, sem fins lucrativos, não
conseguem celebrar convênios com Estados e Municípios. Ficam,
portanto, sem condições nem recurso financeiros para levar adiante
um trabalho extremamente valioso que, aliás, tem alcançado índices
de recuperação mais significativos do que os de hospitais e clínicas
psiquiátricas.

É necessário e urgente que o Estado dê apoio a essas entidades e
organizações não governamentais, para que possam prestar auxílio
às pessoas que, por diferentes motivos, acabam por se tornar
dependentes. Sabemos bem que medidas preventivas terão sempre
ótimo efeito; no entanto, não podemos esquecer daqueles que já
trilham o caminho das drogas, muitas vezes sem volta.

Isto posto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 412/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.260/2003)

Dispõe sobre a inclusão no currículo escolar da rede estadual de
ensino da zona rural de conteúdo relativo às prática agrícolas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica incluído no currículo escolar dos ensinos fundamental e

médio da rede estadual da zona rural conteúdo relativo às práticas
agrícolas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: Em conformidade com a Constituição Federal, a

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da
cidadania e a sua qualificação para o trabalho.

O projeto ora apresentado é de suma importância e tem como
objetivo primordial evitar a migração do homem do campo para a
cidade, fortalecendo seu vínculo com o campo, com aprendizado
adequado ao meio que vive.

A educação possui um papel extremamente importante na
consolidação e manipulação dos valores. Sendo assim, pretendemos
enfatizar o fato de que as comunidades rurais devem ser tratadas com
políticas específicas que procurem preservar os laços comunitários e
a forma de vida das populações rurais, garantindo a elas trabalho e
produção com maior estabilidade e uma melhor qualidade de vida no
campo.

Os habitantes da zona rural se encontram cada vez mais voltados
para a cidade e muitos acabam desestimulados e desinteressados em
freqüentar as aulas, pelo fato de o currículo escolar ser distante da
sua realidade.

Cabe aos estabelecimentos de ensino estimular os alunos da zona
rural, incluindo nos currículos escolares conteúdos de práticas
agrícolas, como a chegada das chuvas, a preparação do terreno para
o plantio, seleção de sementes.

A tecnologia absorvida pelo aluno será repassada para toda a
família. Dessa forma as comunidades rurais serão mais prósperas, e
os pequenos produtores terão ganhos maiores em suas atividades.

Isso posto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto.
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- 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 413/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.166/2003)

Estabelece critérios para distribuição dos recursos estaduais
destinados ao transporte escolar e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A distribuição aos municípios de recursos estaduais próprios

ou recebidos em transferência, destinados ao transporte escolar de
alunos da rede pública estadual, obedecerá aos seguintes critérios:

I - quantidade de alunos transportados;
II - situação das estradas percorridas, se pavimentadas ou não;
III - total das distâncias percorridas por dia, multiplicado pelo número

de dias letivos.
Parágrafo único - O município remeterá anualmente ao órgão

competente relatório demonstrando os gastos com o transporte de
alunos da rede pública estadual.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: A proposta ora apresentada é pertinente e oportuna,

tendo em vista a Lei nº 10.709, de 31/7/2003, que acrescenta incisos
aos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.394, de 20/12/96, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.

Os referidos incisos dispõem que o Estado assumirá o transporte
escolar dos alunos da rede estadual, e o município assumirá o
transporte dos alunos da rede municipal. No entanto, faz-se
necessário estabelecer os critérios que impliquem uma distribuição
mais justa de recursos, de acordo com a conjugação dos fatores que
acarretam as despesas diversas. A alocação de recursos será feita a
partir da construção de um modelo matemático de modo a estimar as
despesas com a manutenção do transporte, a distância percorrida, a
situação de precariedade das estradas, bem como o número de
alunos a transportar. É importante ressaltar que, quanto maior a
distância percorrida, maiores serão os gastos.
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Anualmente, os municípios remeterão ao órgão competente
demonstrativo com as despesas, para que, caso necessário, possa
revisá-las de modo a aumentar ou diminuir os recursos.

Por esses motivos, conto com o apoio dos nobres pares para que
assim possamos garantir a segurança, o conforto e a pontualidade
dos alunos na sala de aula.

- 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 414/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.147/2003)

Contém o Código de Proteção e Defesa dos Direitos do Usuário do
Serviço Público de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurada a proteção e a defesa dos direitos do

usuário do serviço público no Estado, nos termos deste Código.
Art. 2º - As normas do Código visam à tutela dos direitos do usuário

e aplicam-se aos serviços públicos prestados:
I - pela administração pública direta, autárquica e fundacional;
II - por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou

qualquer outra forma de delegação por meio de convênio.
Art. 3º - São direitos básicos do usuário do serviço público:
I - a informação;
II - a qualidade na prestação do serviço;
III - o controle adequado do serviço público;
IV - os decorrentes de tratados ou convenções, leis, regulamentos e

atos normativos expedidos por autoridades administrativas.
Art. 4º - O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre:
I - o horário de funcionamento dos órgãos e entidades da

administração pública;
II - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização

exata e a indicação do setor responsável pelo atendimento ao público;
III - os procedimentos para acesso a exames, formulários e outros

dados necessários à prestação do serviço;
IV - a autoridade ou o órgão responsável pelo recebimento de

reclamações e sugestões;
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V - a tramitação do processo administrativo em que figure como
interessado;

VI - a decisão proferida e a sua motivação, inclusive opiniões
divergentes, constante em processo administrativo em que figure
como interessado, sendo-lhe conferido o direito à obtenção de cópia
do inteiro teor do respectivo processo;

VII - a composição das taxas e das tarifas cobradas pela prestação
dos serviços públicos, recebendo o usuário, em tempo hábil, cobrança
por meio de documento contendo os dados necessários à exata
compreensão da extensão do serviço prestado;

VIII - os bancos de dados de interesse público que contenham
informações quanto a gastos, licitações e contratações, de modo a
permitir acompanhamento e maior controle da utilização dos recursos
públicos por parte do contribuinte;

IX - os dados e as informações a ele referentes constantes em
registros e arquivos das repartições públicas, com o fornecimento de
certidões, se solicitadas, e observado o disposto no § 1º.

§ 1º - O usuário de serviço público que encontrar, em cadastros,
fichas, registros e dados pessoais a seu respeito, inexatidão a que
não tiver dado causa, poderá exigir sua correção, sem ônus, a qual
será feita, no máximo, em quarenta e oito horas contadas do
recebimento da solicitação, devendo o servidor responsável
comunicar a alteração ao requerente, no prazo de cinco dias.

§ 2º - O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas
hipóteses de sigilo previstas na Constituição da República ou em lei
específica.

§ 3º - A notificação, a intimação ou o aviso relativos à decisão
administrativa que devam ser formalizados por meio de publicação no
órgão oficial somente serão feitos a partir do dia em que o respectivo
processo estiver disponível para visita do interessado, na repartição
competente.

Art. 5º - Para assegurar o direito à informação, o prestador de
serviço público deve oferecer ao usuário acesso a:

I - atendimento pessoal, por telefone ou por via eletrônica;
II - banco de dados referente à estrutura dos prestadores de serviço;
III - sistema de comunicação visual adequado, com a utilização de
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cartazes, indicativos, roteiros, folhetos explicativos e crachás;
IV - minutas de contratos-padrões, redigidas em termos claros, com

caracteres legíveis e de fácil compreensão.
Art. 6º - Para garantia da qualidade do serviço, exige-se dos agentes

públicos e dos prestadores de serviço público:
I - urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço;
II - atendimento por ordem de chegada, assegurada a prioridade às

pessoas acima de 65 anos, às grávidas, aos deficientes físicos e aos
doentes;

III - igualdade de tratamento, sendo vedado qualquer tipo de
discriminação não previsto em lei;

IV - racionalização na prestação do serviço;
V - adequação entre meios e fins, sendo vedada a imposição de

exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas em lei;
VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais;
VII - fixação e observância dos horários destinados ao atendimento

ao público;
VIII - adoção de medidas de proteção à saúde e à segurança dos

usuários;
IX - reconhecimento de autenticidade de documentos pelo próprio

agente público, à vista dos originais, sendo vedada a exigência de
reconhecimento de firma, salvo em caso excepcionado por norma
legal ou na ocorrência de dúvida razoável a ser disciplinada em
regulamento;

X - manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis,
especialmente aos portadores de deficiência, e adequadas ao serviço
prestado;

XI - apresentação da identificação funcional do servidor, nas
repartições públicas ou no momento de suas respectivas ações,
quando estas ocorrerem fora das repartições.

Art. 7º - No exercício da sua competência, os órgãos e as entidades
do Estado buscarão atender aos seguintes objetivos:

I - melhoria da qualidade dos serviços públicos;
II - correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos

serviços públicos;
III - apuração de ilícitos administrativos;
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IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis
com os princípios estabelecidos nesta lei;

V - proteção dos direitos dos usuários.
Art. 8º - O assunto submetido ao conhecimento da Administração

tem o caráter de processo administrativo, nos termos do art. 10 da Lei
nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.

Art. 9º - O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às
normas desta lei compreende três fases: instauração, instrução e
decisão.

Art. 10 - Os atos administrativos do processo a que se refere o art.
9º terão forma escrita, com registro em banco de dados próprio,
indicando a data e o local de sua emissão e contendo a assinatura do
agente público responsável.

Art. 11 - O processo administrativo será instaurado de ofício ou
mediante representação de qualquer usuário de serviço público, dos
órgãos ou das entidades de defesa do consumidor.

Art. 12 - A instauração do processo por iniciativa da administração
será feita por ato devidamente fundamentado.

Art. 13 - O requerimento será encaminhado ao órgão ou à entidade
prestadora do serviço e deverá conter:

I - a identificação do denunciante ou de quem o represente;
II - o domicílio do denunciante ou o local para o recebimento de

comunicações;
III - informações sobre o fato e sua autoria;
IV - indicação das provas de que tenha conhecimento;
V - data e assinatura do denunciante.
§ 1º - O requerimento verbal será reduzido a termo.
§ 2º - Os prestadores de serviço deverão colocar à disposição do

usuário formulários simplificados e de fácil compreensão para a
apresentação do requerimento previsto no “caput” deste artigo,
contendo reclamações e sugestões, ficando facultada ao usuário a
sua utilização.

Art. 14 - Em nenhuma hipótese será recusado o protocolo de
petição, reclamação ou representação formulado nos termos desta lei,
sob pena de responsabilidade do agente, nos termos do Estatuto do
Servidor Público Civil do Estado de Minas Gerais.
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Art. 15 - Será rejeitada, por decisão fundamentada, a representação
manifestamente improcedente.

§ 1º - Da rejeição caberá recurso no prazo de dez dias a contar da
intimação do denunciante ou seu representante.

§ 2º - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio
da que praticou ato recorrido, que poderá reconsiderar sua decisão ou
encaminhá-lo a instância superior.

Art. 16 - Durante a tramitação do processo, é assegurado ao
interessado:

I - fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando
obrigatória a representação por força de lei;

II - ter vista dos autos e obter cópia dos documentos nele contidos;
III - ter ciência da tramitação do processo e das decisões nele

proferidas, inclusive da respectiva motivação e das opiniões
divergentes;

IV - formular alegações e apresentar documentos que, juntados aos
autos, serão apreciados pelo órgão responsável pela apuração dos
fatos.

Art. 17 - Para a instrução do processo, a administração atuará de
ofício, sem prejuízo do direito dos interessados de juntar documentos
e requerer diligências e perícias.

Parágrafo único - Os atos de instrução que exijam a atuação do
interessado devem realizar-se do modo menos oneroso para este.

Art. 18 - Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa,
admitindo-se toda e qualquer forma de prova, salvo as obtidas por
meios ilícitos.

Art. 19 - Ao interessado e ao seu procurador é assegurado o direito
de retirar os autos da repartição ou unidade administrativa, mediante a
assinatura de recibo, durante o prazo de manifestação, salvo na
hipótese do prazo comum.

Art. 20 - Quando for necessária a prestação de informação ou a
apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, estes serão
intimados para esse fim, com antecedência mínima de três dias úteis,
mencionando-se a data, o prazo, a forma e as condições de
atendimento.

Parágrafo único - Quando a intimação for feita ao denunciante para
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o fornecimento de informações ou de documentos necessários à
apreciação e apuração da denúncia, o não-atendimento implicará o
arquivamento do processo, se, de outro modo, o órgão responsável
por ele não puder obter os dados solicitados.

Art. 21 - Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de dez
dias para a manifestação pessoal ou por meio de advogado.

Art. 22 - O órgão responsável pela apuração de infração às normas
desta lei deverá proferir a decisão que, conforme o caso, poderá
determinar:

I - o arquivamento dos autos;
II - o encaminhamento dos autos aos órgãos competentes, para

apurar os ilícitos administrativos, civis ou penais, se for o caso;
III - a elaboração de sugestões para melhoria dos serviços públicos,

correção de erro, omissão, desvio ou abuso na prestação dos
serviços, prevenção e correção de atos e procedimentos
incompatíveis com as normas desta lei, bem como a proteção dos
direitos dos usuários.

Art. 23 - Serão observados os seguintes prazos no processo
administrativo a que se refere esta lei:

I - dois dias, para a autuação, juntada aos autos de quaisquer
elementos e outras providências de simples expediente;

II - quatro dias, para efetivação de notificação ou intimação pessoal;
III - cinco dias, para a elaboração de informe sem caráter técnico;
IV - quinze dias, para a elaboração de pareceres, perícias e informes

técnicos, prorrogáveis por dez dias, a critério da autoridade superior,
mediante pedido fundamentado;

V - cinco dias, para decisão no curso do processo;
VI - quinze dias, a contar do término da instrução, para decisão final;
VII - dez dias, para a manifestação do usuário ou providência a seu

cargo.
Art. 24 - Os prazos começam a correr a partir do dia da ciência

oficial do interessado, excluindo-se da contagem o dia do começo e
incluindo-se o do vencimento.

§ 1º - Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil
seguinte ao do vencimento se este cair em dia em que não houver
expediente na repartição ou em que for ele encerrado antes do horário
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normal.
§ 2º - Os prazos fixados em meses ou anos se contam de data a

data e, se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele
do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês.

§ 3º - Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.
Art. 25 - Salvo previsão legal ou motivo de força maior comprovado,

os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem.
Art. 26 - Os contratos de concessão e permissão de prestação de

serviços públicos celebrados entre o Estado e suas entidades com
particulares deverão conter cláusula que obrigue o concessionário ou
permissionário a manter uma ouvidoria para recebimento e
processamento de reclamações e denúncias.

Art. 27 - A infração às normas desta lei sujeitará o servidor público
às sanções previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado
de Minas Gerais e em legislação complementar, bem como nos
regulamentos das entidades autárquicas e fundacionais, sem prejuízo
da aplicação das demais sanções administrativas, civis e penais
cabíveis.

Parágrafo único - Às entidades particulares, delegatárias de serviço
público a qualquer título, aplicam-se as sanções previstas nos
respectivos atos ou contratos de delegação com base na legislação
vigente.

Art. 28 - Aplicam-se, no que couber, as normas relativas ao
processo administrativo constantes na Lei nº 14.184, de 31 de janeiro
de 2002.

Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: Em um Estado democrático, o Governo deve promover

o bem-estar da população, assegurando o exercício dos seus direitos.
O direito à prestação de serviços de qualidade, o acesso à

informação e a ampliação dos mecanismos de controle e de
transparência na gestão do bem público devem ser incentivados e
praticados, para defesa do cidadão e aperfeiçoamento do próprio
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processo democrático.
O serviço público é bastante diferente dos serviços prestados pelas

empresas privadas ou pelos prestadores autônomos, uma vez que
está subordinado à coletividade, portanto, trata-se de um interesse
maior que o interesse de cada cidadão.

Assim, o Estado, por critérios jurídicos, técnicos e econômicos,
define e estabelece quais os serviços deverão ser públicos ou de
utilidade pública, e ainda se esses serviços serão prestados
diretamente pela estrutura oficial ou se serão delegados a terceiros.

A partir da reforma administrativa preconizada pela Emenda a
Constituição nº 19, foi dada nova dimensão às relações entre a
administração pública e o usuário dos serviços, com a previsão de
várias formas de participação do cidadão na administração pública
direta e indireta, deixando-se para a lei ordinária os poderes para
disciplinar e regular a matéria.

Na atualidade, têm-se exigido da administração pública o
estabelecimento de novas relações com o usuário de seus serviços.
Ao Estado incumbe promover sua modernização, com o
estabelecimento de metas e indicadores que lhe garantam eficiência e
capacidade de fiscalização, para adequar-se às exigências
decorrentes da conscientização do direito de cidadania, que provoca
uma inversão de enfoque na relação entre o poder público e o
cidadão. O eixo dessa relação passa a ser o cidadão, cabendo ao
Estado o papel de assegurar aos usuários de seus serviços o
exercício pleno da cidadania. Em razão disso, compete ao Estado o
estabelecimento de mecanismos para garantir aos usuários de seus
serviços, prestados direta ou indiretamente, quais sejam o
processamento das reclamações relativas à prestação dos serviços
públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de
atendimento ao usuário e a avaliação periódica da qualidade dos
serviços; o acesso dos usuários a registros administrativos e a
informações sobre atos de governo, assegurados os direitos e
garantias individuais de que tratam os incisos X e XXXIII do art. 5º da
Constituição da República; a disciplina da representação contra o
exercício negligente ou o abuso de cargo, emprego ou função na
administração pública.
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Como essas novas regras estão inseridas no § 3º do art. 37 da Lei
Maior, dispositivo que inicia o Capítulo VII, destinado à administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cabe a cada um desses
entes federativos, nos respectivos âmbitos de atuação, editar a norma
legal a que se refere o texto constitucional.

É importante ressaltar que, nos termos do art. 175 da Carta Magna,
incumbe ao poder público, nas três esferas de Governo, na forma da
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre
mediante licitação, a prestação de serviços públicos.

A Lei Federal nº 8.987, de 13/2/95, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no
art. 175 da Constituição Federal, enumera, no seu art. 7º, sem
prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11/9/90, os direitos e as
obrigações dos usuários, tais como receber serviço adequado e
informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos e
contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos
por meio dos quais lhes são prestados os serviços.

A proposição em causa destaca como direitos básicos do usuário do
serviço público o acesso à informação, a qualidade na prestação do
serviço e o controle adequado do serviço prestado, e, como deveres
dos agentes públicos e dos prestadores do serviço, a urbanidade e o
respeito no atendimento aos usuários, a igualdade de tratamento,
vedada qualquer discriminação, a racionalização na prestação do
serviço, o cumprimento de prazos e normas procedimentais, a adoção
de medidas de proteção à saúde e à segurança dos usuários, a
manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis e
adequadas ao serviço prestado, e a apresentação da identificação
funcional do servidor, entre outros deveres. As normas nela contidas
aplicam-se aos serviços públicos prestados pela administração pública
direta, autárquica e fundacional e pelo particular, mediante concessão,
permissão e autorização.

A proposta também encontra respaldo no princípio norteador dos
atos da administração pública que determina a supremacia do
interesse público sobre o particular. Trata-se de princípio jurídico-
doutrinário que sempre deve pautar a conduta dos administradores
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públicos, sobretudo quando se objetiva resguardar do descaso e do
abuso de poder o destinatário final dos serviços públicos sob a
responsabilidade do Estado. Coaduna-se, da mesma forma, com os
princípios constitucionais regedores dos atos do administrador público,
estabelecidos no “caput” do art. 37 da Carta Magna, com a redação
que lhe deu a Emenda à Constituição nº 19, especialmente no que
tange aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da eficiência.

Pelas razões acima aduzidas e por se tratar de assunto de suma
importância, conto com o apoio dos nobres colegas na aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 415/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 538/2003)

Acrescenta o parágrafo único ao art. 7º da Lei nº 11.744, de 16 de
janeiro  de  1995, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento
Rural - FUNDERUR -, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 7º da Lei nº 11.744, de 16 de janeiro de 1995, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º - ...........................................
Parágrafo único - No caso de investimentos a serem realizados nos

vales do Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte do Estado, as
porcentagens de que tratam o inciso I, alíneas “a”, “b” e “c” serão
respectivamente de 90% (noventa por cento), 80% (oitenta por cento)
e 40% (quarenta por cento).”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: As regiões do Jequitinhonha e do Mucuri e o Norte do

Estado exigem, pelas suas condições geográficas e sociais, maior
atuação do Estado para promoção do desenvolvimento social.

As características geográficas em que prospera a seca requerem
maiores investimentos pelos produtores rurais para lograrem êxito na
produção.
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Diante do quadro de pobreza que assola essas regiões, é justo e
necessário ações que fomentem a produção agropecuária, permitindo
a fixação do homem no campo, a melhoria das condições de vida dos
trabalhadores rurais e a criação de diversos empregos diretos e
indiretos.

A movimentação da economia rural significa retorno ao Estado na
forma de tributação, além de permitir o desenvolvimento regional,
corroborando na construção de uma sociedade progressista.

A proposição em análise é de suma importância, tornando-se
oportuna e necessária sua aprovação pelos nobres pares desta Casa
Legislativa.

- 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 416/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 305/2003)

Altera dispositivos da Lei nº 11.393, de 6 de janeiro de 1994, com
alterações posteriores da Lei nº 12.281, de 31 de agosto de 1996, que
cria o Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND -, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 6º, incisos I e IV, de 6 de janeiro de 1994, com as

alterações posteriores da Lei 12.281, de 31 de agosto de 1996, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º - ...............................................
I - para financiamentos de inversões fixas será exigida do

beneficiário contrapartida de 10% (dez por cento) do investimento, no
caso de empresa localizada em municípios dos vales do
Jequitinhonha, do São Mateus, e do Mucuri e da região Norte, e de
20% (vinte por cento) do investimento, no caso de empresa localizada
em outra região do Estado;

............................................................
IV - o reajuste monetário dar-se-á na forma definida pelo Poder

Executivo, garantindo-se às empresas localizadas nos vales do
Jequitinhonha, do São Mateus, e do Mucuri e da região Norte um
reajuste de, no máximo, 60% (sessenta por cento) do menor reajuste
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adotado em outras regiões do Estado.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: O Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND -,

hodiernamente representa um dos mais importantes fundos para
industrialização, principalmente para financiamento de inversões fixas
e capital de giro, como se extrai do volume de contratos financiados
pelo BDMG, cerca de 2 mil por mês.

Trata-se de proposta que visa atrair maior número de investidores e
propiciar crescimento econômico para as regiões destacadas,
imperiosas de fomento.

As condições estruturais e sociais dos vales do Jequitinhonha, do
Mucuri, e do São Mateus e do Norte de Minas desfavorecem a
instalação de indústrias nessas regiões, afetando diretamente suas
comunidades.

Favorecer as empresas ali localizadas é dar oportunidade de
geração de empregos e possibilitar produção de riqueza, que
proporcionará ao Estado maior arrecadação tributária.

Esperamos, portanto, sensibilizar os nobres colegas para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 417/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.737/2006)

Denomina Rodovia Dr. Geraldo Romanelli Fernandes o trecho da
rodovia que liga os Municípios de São Sebastião do Anta e São
Domingos das Dores à BR–116, entroncamento do Município de
Inhapim.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia Dr. Geraldo Romanelli Fernandes

o trecho da rodovia que liga os Municípios de São Sebastião do Anta
e São Domingos das Dores à BR–116, entroncamento do Município
de Inhapim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Djalma Diniz
Justificação: A indicação do nome do saudoso ex-Prefeito Geraldo

Romanelli Fernandes para denominar o trecho da rodovia que liga os
Municípios de São Domingos das Dores e São Sebastião do Anta à
BR-116, em Inhapim, manifesta uma singela, porém merecida
homenagem ao pioneiro dessa grande obra, que está agora em fase
final de asfaltamento graças ao cumprimento de mais um
compromisso do Governador do Estado, Aécio Neves, assumido com
a população dessas cidades, por meio do Programa Pró-Acesso, cuja
implementação é fruto, também, de árduo e incessante trabalho dos
ex-Prefeitos Custódio Quintanilha, Jairo Soares e Jairo Lucca.

O Sr. Romanelli, Juiz de Direito e Prefeito interino da cidade de
Inhapim no período de abril a dezembro de 1947, tomou por meta a
iniciativa de enfrentar o desafio da construção da referida estrada e
melhorar o escoamento da produção regional, que era feito por tropas
de burros ou carros de boi, naquele tempo financiados pelo Banco do
Brasil, os únicos meios de transporte em condições de transitar pelas
trilhas abertas no meio das matas e montanhas, para chegar às
estações da estrada de ferro das cidades de Caratinga e Raul Soares.
Nesse trajeto, os tropeiros gastavam sete dias para ir e sete dias para
voltar.

Levantamento criterioso efetuado pelos membros da Câmara
Municipal de São Domingos das Dores, por meio de entrevistas a
vários membros de tradicionais famílias da região, todos com mais de
60 anos e detentores de inigualável honradez, apontou para o nome
do Sr. Fernandes. De forma surpreendente e extremamente agradável
mencionaram não qualquer estrela do nosso tempo, e, sim,
demonstraram o profundo e respeitoso reconhecimento do nome do
pioneiro na construção daquela estrada: o saudoso advogado, Juiz de
Direito e Prefeito Geraldo Romanelli Fernandes. Seguramente tal fato
representará um marco para o fomento do desenvolvimento
econômico e da justiça social de uma das maiores regiões produtora
de café do nosso Estado.

Assim, espero contar o apoio dos nobres parlamentares desta Casa
Legislativa para a aprovação desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 418/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.418/2006)

Declara de utilidade pública a Fundação Odilon Rezende Andrade,
com sede no Município de Três Corações.

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

Rezende Andrade, com sede no Município de Três Corações.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Djalma Diniz
Justificação: A Fundação Odilon Rezende Andrade é uma entidade

civil, sem fins lucrativos, que não remunera os membros de sua
administração sob nenhum pretexto. Destina a totalidade de suas
receitas à consecução de suas finalidades estatutárias. São seus
objetivos: criar, manter e administrar atividades e programas culturais
e educativos, por meio da Rádio Educativa 105,9 FM; promover a
capacitação profissional de adolescentes, jovens e adultos,
ministrando-lhes cursos de informática; e estimular pesquisas e
projetos em todas as áreas do conhecimento, da ciência e da cultura.

A instituição preenche os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública. Assim, espero contar com o apoio dos nobres
parlamentares desta Casa para aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 419/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.230/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Inhapim o imóvel
que especifica.

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

Inhapim o imóvel constituído de um terreno com área de 432,70m²
(quatrocentos e trinta e dois vírgula setenta metros quadrados), com
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todas as benfeitorias incorporadas, com confrontação a Avenida 28 de
Março, Rua Capitão Anastácio, Sebastião Tomé de Medeiros e com o
doador Francisco Alves de Siqueira, nesse Município, registrado em
26/1/65, sob o número 11.920 do Livro 3-D, fls. 119, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Inhapim.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” deste artigo
destina-se à implantação da Câmara Municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado caso não seja, no prazo de cinco anos contados da lavratura
da escritura pública de doação, utilizado com a finalidade prevista no
parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Djalma Diniz
Justificação: Esta proposição visa ultimar a doação do imóvel ao

Município de Inhapim para que nele possa ser implantada a sede da
Câmara Municipal.

O referido imóvel está a mais de 30 anos em total abandono,
servindo atualmente apenas de depósito de lixo. Assim, essa iniciativa
possibilitará uma melhoria no atendimento dos munícipes, que terão
um espaço mais apropriado à interlocução com os seus
representantes e ao desenvolvimento da cidadania.

Por essas razões, espero contar o apoio dos nobres pares desta
Casa Legislativa para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 420/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.265/2003)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Mariana o imóvel
que especifica.

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

Mariana o imóvel de propriedade do Estado constituído por um terreno
com área de 900 m2 (novecentos metros quadrados), situado na Rua
Dom Viçoso, Centro, nesse município, registrado sob o nº de ordem
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3.597, Livro 3-F, a fls. 247, de 21 de agosto de 1946, no Cartório de
Registro de Imóveis Maria Aparecida Pizzatti Roberto, da Comarca de
Mariana.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
construção do Centro de Referência do Idoso.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Djalma Diniz
Justificação: Esta proposição tem por objetivo formalizar a doação

de um terreno com área total de 900 m2, incorporado ao patrimônio do
Estado pelo Decreto nº 2.220, de 10/5/46.

A sua consecução viabiliza um projeto de fundamental importância
para o Municípío de Mariana, implementando o Programa Recreavida
já instituído pela Prefeitura, que, utilizando-se de espaços em setores
da Secretaria Municipal de Saúde, escolas públicas e privadas e mais
recentemente nas dependências do Clube Social Marianense,
desenvolve a promoção das pessoas na melhor idade, quer no
aspecto da saúde física e mental, quer por meio de ações e serviços
para a inclusão social, reforço alimentar, acompanhamento médico,
psicológico, fisioterápico, terapia ocupacional, atividades desportivas,
assistência jurídica, recreação, lazer e cultura.

Conto com a colaboração dos nobres pares desta Casa Legislativa
para a 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 421/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 163/2003)

Institui a Medalha do Mérito Evangélico e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Medalha do Mérito Evangélico, destinada a

homenagear, anualmente, até doze pessoas físicas ou jurídicas que
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se tenham destacado na promoção da evangelização e da paz no
Estado, por meio de atividades relacionadas com:

I - o desenvolvimento de pesquisas com vistas ao aprimoramento
dos estudos bíblicos;

II - liderança e envolvimento com campanhas institucionais relativas
a propagação dos valores cristãos e pacifistas;

III - contribuições literárias, artísticas e culturais;
IV - ações e serviços para o fortalecimento da família;
V - contribuições ao desenvolvimento da educação cristã;
VI - trabalhos, estudos e pesquisas que conduzam ao

aperfeiçoamento e à defesa das políticas de direitos humanos;
VII - ações em prol do bem-estar social da humanidade.
Art. 2º - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do

Estado, em solenidade pública a ser realizada, na Capital, no segundo
domingo do mês de dezembro, entre as comemorações do Dia da
Bíblia, observadas as normas estabelecidas no regimento interno pelo
Conselho da Medalha.

§ 1º - A relação dos agraciados com a Medalha do Mérito Evangélico
será publicada no órgão oficial dos Poderes do Estado.

§ 2º - Não poderá ser concedida mais de uma premiação à mesma
pessoa física ou jurídica.

§ 3º - A concessão da medalha em data diferente da estabelecida no
“caput” deste artigo só poderá ser feita por motivo de força maior, a
juízo do Conselho.

Art. 3º - A Medalha do Mérito Evangélico será administrada por um
Conselho, constituído de representantes dos seguintes órgãos e
instituições, indicados por seus respectivos titulares e nomeados pelo
Governador do Estado:

I - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - Secretaria de Estado da Cultura;
III - Secretaria de Estado da Educação
IV - Secretaria de Estado do Turismo;
V - Secretaria de Estado da Comunicação Social;
VI - Conselho Estadual de Educação;
VII - Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos;
VIII - Universidade do Estado de Minas Gerais;
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IX - Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais - COPEMG -,
ou instituição que vier substituí- lo.

§ 1º - O Conselho da Medalha elegerá, anualmente, entre seus
membros, o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário.

§ 2º - O Pastor Presidente da Igreja Assembléia de Deus exercerá a
função de Presidente de Honra do Conselho da Medalha, sem direito
a voto.

§ 3º - O Assessor de Assuntos de Cerimonial da Secretaria de
Estado da Casa Civil participará das reuniões do Conselho, sem
direito a voto.

Art. 4º - Compete ao Conselho da Medalha do Mérito Evangélico:
I - elaborar e aprovar o ser regimento interno;
II - propor, em caráter sigiloso, os nomes dos candidatos indicados

para receber a Medalha e deliberar sobre ela;
III - zelar pelo prestígio da Medalha e pela execução da lei e do

regulamento à ela pertinentes;
IV - propor medidas que se tornem necessários ou indispensáveis

ao bom desempenho de suas funções;
V - administrar e manter acervo atualizado de objetos e publicações

referentes ao homenageado;
VI - manter livro de registro no qual serão inscritos, por ordem

cronológica, os nomes dos agraciados com a medalha e seus dados
biográficos.

Art. 5º - A honraria compreende medalha e diploma, com as
seguintes características:

I - medalha: será de prata, com passadeira do mesmo metal e terá a
forma circular, com 6,0cm de diâmetro, contendo as seguintes
inscrições:

a) no anverso: será gravada em relevo a figura de uma pomba de
asas abertas, vista de frente, circundada pelas palavras “Governo de
Minas Gerais - Medalha do Mérito Evangélico” e a referência ao ano
da condecoração;

b) no reverso será gravada a frase: “Os entendidos pois
resplandecerão como o resplendor do firmamento; e os que a muitos
ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente -
Daniel 12.3”.
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§ 1º - A medalha penderá de fita em tecido do tipo gorgurão, na cor
azul, com 45,0cm de comprimento por 4,0cm de largura.

§ 2º - A comenda para uso de militar terá a forma de passadeira, na
cor azul, com 4,5cm de largura por 1,0cm de altura, e no centro, a
miniatura da medalha, de metal idêntico ao da medalha.

§ 3º - Para uso em indumentária feminina, a medalha poderá ser
representada por uma miniatura, com 1,5 cm, pendente de fita dessa
mesma largura, e 3,0cm de comprimento, em cor idêntica à da
medalha.

II - diploma: será alusivo à condecoração, assinado pelo Governador
do Estado, pelo Presidente de Honra, pelo Presidente, pelo Vice-
Presidente e pelo Secretário do Conselho da Medalha.

Art. 6º - Na primeira solenidade de condecoração, a honraria será
outorgada ao Pastor Anselmo Silvestre, 1º Vice-Presidente Nacional e
Presidente Estadual da Igreja Assembléia de Deus.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Djalma Diniz
Justificação: O objetivo da criação da Medalha do Mérito Evangélico

é homenagear personalidades que, no desenvolvimento de atividades
de preconização da doutrina do Nosso Senhor Jesus Cristo, tenham
revelado comprometimento na difusão dos valores do Evangelho, do
testemunho da fé cristã, do fortalecimento da família como célula
“mater” da sociedade, bem como no aperfeiçoamento e defesa das
garantias e dos direitos humanos.

Em tempos de tanta conturbação social e afronta aos valores
morais, o trabalho tenaz de homens de bem, fortificados na força do
Pai, do Filho e do Espírito Santo, ainda consegue converter a
inteligência da natureza perpetuada no livre arbítrio do ser humano,
para alcançar a esperança num mundo melhor.

A proposta do Mérito Evangélico não se faz presente neste ou
naquele segmento da educação religiosa, e sim no puro conceito dos
princípios doutrinários e transigentes da Bíblia Sagrada. Imbuídos
desse espírito, todos os pais, as mães ou os responsáveis deveriam
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atinar com a importância da educação cristã e dos fundamentos de
uma religião na formação de seus filhos, alijando assim nossos
jovens, principalmente, do caminho das drogas, dos crimes e do
desalento. Trata-se, pois, de humilde lembrança e reconhecimento da
nossa sociedade para com aqueles que ministram a palavra de Deus
e que lutam por ideais de liberdade e fraternidade e que promovem os
valores religiosos como elo facilitador entre a educação moral de
crianças, jovens e adultos e a certeza de um futuro mais promissor
para o País.

Assim sendo, espero encontrar ressonância nos nobres pares desta
Casa Legislativa para a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 422/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 6/2003)

Autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com empresa, ou
consórcio de empresas, com o objetivo de implementar sistema de
parceria na prestação de serviços e administração de unidade
prisional e dá outras providências.

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

empresa, ou consórcio de empresas, que tenha estabelecimento
instalado ou em via de instalação no Estado, exigida a licitação, com o
objetivo de implementar sistema de parceria na prestação de serviços
e na administração de unidade prisional, equiparada ou acessória, do
Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - A autorização a que se refere o artigo anterior tem como
objetivo específico a construção, a recuperação, a manutenção, o
melhoramento e a prestação de serviços para a administração de
unidade prisional.

Art. 3º - Os contratos celebrados em decorrência da autorização
prevista no art. 1º desta lei serão firmados pelo Estado, representado
pelo Secretário de Estado do Planejamento e Gestão, pelo Secretário
de Estado da Fazenda, pelo Secretário de Estado da Defesa Social, e
pelo Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas e, quando
for o caso, com a interveniência do titular de órgão ou entidade a que
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se vincule o objeto do ajuste.
Parágrafo único - Norma regulamentar estabelecerá as formas e os

sistemas de orientação técnica, supervisão e controle a cargo do
poder público, abrangendo o processo licitatório a execução e a
fiscalização dos serviços e das obras e a fiscalização da execução
penal e do regime penitenciário.

Art. 4º - A remuneração pelos serviços será fixada, reajustada e
revisada segundo os critérios, as condições e os prazos previstos no
edital e no contrato, observado o princípio do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato e o disposto nesta lei.

Art. 5º - O prazo para a autorização de que trata esta lei é de até 5
(cinco) anos, podendo ser prorrogado por, no máximo, 5 (cinco) anos,
se houver interesse público devidamente justificado e desde que a
prorrogação esteja prevista no edital.

Parágrafo único - o prazo da autorização fixado no edital de licitação
deverá atender, em cada caso, o interesse público e as necessidades
ditadas pelo valor do investimento.

Art. 6º - Os serviços e as obras executadas, assim como seus bens
e valores agregados, serão automaticamente tidos como doados, sem
ônus, ao Estado, ou ficarão sob administração do poder público até
que seja ultimada a doação, se a empresa, ou consórcio de empresas,
não obtiver êxito no alcance do objetivo previsto nesta lei e em seu
regulamento.

Art. 7º - A empresa, ou consórcio de empresas, autorizada na forma
do artigo 1º desta lei fica obrigada a contratar seguro para o preso,
provisório ou sentenciado que se encontrar em cumprimento da
execução penal e em regime penitenciário.

Art. 8º - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa
cópia do contrato celebrado, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
data de sua assinatura.

Art. 9º - O Poder Executivo proporá as consignações, as alterações
orçamentárias e as alterações de diretrizes necessárias aos registros
previstos nesta lei.

Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120
(cento e vinte) dias contados da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Djalma Diniz
Justificação: Esta proposição tem por objetivo autorizar o Poder

executivo a celebrar contratos com empresa, ou consórcio de
empresas, que desejar prestar serviços através da administração de
unidades prisionais geridas atualmente pelo Estado.

Não se trata de delegar uma responsabilidade inerente ao poder
público, ou de privatizar as cadeias em nosso território, mas sim de
uma iniciativa de fazer valer a lei, pois, conforme o previsto no artigo
4º da Lei Estadual nº 11.404, de 25/1/94, que dispõe sobre as normas
para a execução penal e que determina: “No regime e no tratamento
penitenciário serão observados o respeito e a proteção aos direitos do
homem”. Assim, resta perguntar: Está-se conseguindo reeducar o
sentenciado e prover a sua reintegração na sociedade? A resposta
seria: não! Ao analisar o número crescente de rebeliões e a constante
violência interna nas penitenciárias espalhadas por todo o País e a
insegurança alarmante em que a população está vivendo.

A superlotação é um dos maiores problemas que assolam o nosso
sistema penitenciário. O número insuficiente dos diversos tipos de
unidades prisionais - presídio, cadeia pública, penitenciária, colônia
agrícola, industrial ou similar, casa do albergado, centro de
reeducação do menor e jovem adulto, CERESP, centro de observação
para realização de exame criminológico, hospital de custódia e
tratamento psiquiátrico para inimputáveis e semi-imputáveis, casa de
detenção, delegacias de polícia e distritos policiais -, é fator
determinante das péssimas condições para o cumprimento de pena e
deságua injustificadamente em nova punição para o detento,
perpetuando num círculo vicioso as constantes rebeliões e tentativas
de fuga em massa.

Nosso Estado possui 11 penitenciárias, três colônias penais, dez
centros de recuperação de menores, três hospitais (geriátrico, para
toxicômanos e manicômio), abrigando 20.750 presos, sendo 4.500
sentenciados sob a guarda da ex-Secretaria Estadual de Justiça e
16.250 sob a responsabilidade da ex-Secretaria de Segurança
Pública. Destes últimos, 60% (sessenta por cento) já foram
condenados e aguardam vaga e transferência para alguma
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penitenciária. Conforme informações, também, da atual Secretaria de
Estado da Defesa Social, até abril de 2003 serão inauguradas mais 13
penitenciárias e já estão sendo negociados recursos com o Ministério
da Justiça visando à construção de mais 13 unidades, o que triplicará
a nossa capacidade.

Os gastos financeiros com a manutenção desse contigente,
representam, em média, para o Tesouro Estadual, o montante unitário
de R$740,00 (setecentos e quarenta reais) por mês.

A situação atual é caótica, pois diariamente são presos em média
600 (seiscentos) novos infratores, e existe, ainda, a duplicidade de
responsabilidades: o Poder Judiciário tem a gerência do detento,
sendo o Estado apenas seu depositário. A diversidade do regime
penitenciário obriga nossos órgãos a gerenciar situações adversas,
tais como: a separação de infratores em regime aberto, semi-aberto,
fechado, trabalho interno e externo, prisão-albergue, livramento
condicional, indulto, graça, anistia, comutação de pena, supervisão do
liberado e do sursitário, centros de reeducação de menores e do
jovem adulto, isso tudo torna mais intrincado o já difícil cumprimento
das normas da execução penal.

Cabe lembrar que a maior parte das prisões e das condenações tem
por causa o tóxico, crime da alçada do Governo Federal, mas que
depende de vagas no sistema estadual.

Os gestores dos órgãos públicos responsáveis por esta matéria têm
conseguido, na medida do possível, colher bons resultados, pois, além
do incentivo às APAC’s - Associações de Proteção e Assistência aos
Condenados, lutam pela implantação também de idéias inovadoras,
como, por exemplo, a do Perspectiva - Programa Estadual de
Recuperação Social, fundamentado na busca de entidades parceiras
do nível da UFMG, SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE, FIEMG,
Fundação João Pinheiro, Loteria Mineira, Microsoft, Prodemge,
Utramig, entre outras, para conseguir resgatar a dignidade, a
cidadania, a auto-estima e os direitos de presos recuperandos em
Minas.

Sabe-se, também, da completa exaustão do poder público,
atualmente, para poder sanar todas essas mazelas impostas pelo
tratamento reeducativo de cada sentenciado, problema aliado à falta
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crescente de recursos financeiros para debelar em curto prazo a
demanda pela construção de novas penitenciárias e pela melhoria das
unidades prisionais hoje existentes.

Assim, este projeto de lei inaugura, digamos, uma nova fase: o
processo de terceirização da construção, da reforma e da
administração de presídios públicos, representando, para a iniciativa
privada, uma oportunidade de participação efetiva e, por outro lado, o
alcance de uma solução duradoura para o problema.

Tem-se conhecimento de iniciativas deste nível em outros Estados
da Federação, tais como a Bahia e o Paraná. O equacionamento do
exíguo prazo de concessão exigido pela Lei das Licitações e o retorno
do investimento vêm provocando a desistência de potenciais
“interessados”, pois o alto custo das despesas na construção de uma
penitenciária demanda um tempo maior para haver ganhos financeiros
e atração de mercado. Necessário é encontrar uma saída para
contornar este empecilho. Mas o certo é que não podemos esperar
mais por soluções efêmeras ou utópicas. O Estado e a sociedade têm
que partir para algo menos ortodoxo. Daí a intenção de debatermos as
idéias constantes no teor deste projeto de lei.

Não quero de maneira alguma esgotar a matéria, talvez o mais certo
fosse pensar em iniciar a adoção de um conjunto de medidas que
visem a individualizar o direito para alcançarmos o bem estar social da
coletividade.

Certo de contar com o valioso apoio dos nobres pares desta Casa
Legislativa, solicito a aprovação deste projeto de lei.

- 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 423/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.781/2004)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de identificação dos freqüentadores
de casas noturnas, e dá outras providências

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as casas noturnas, danceterias, boates e similares

obrigadas a instalar equipamento de gravação fotográfica de
documento, a fim de identificar os freqüentadores.
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§ 1º - O equipamento deve ser dotado de mecanismo que grava a
imagem do documento de identidade, registrando o nome, a foto dos
freqüentadores, o dia e a hora do acesso.

§ 2º - Não será permitida a entrada de pessoas sem a devida
apresentação de documento oficial de identidade, contendo foto.

§ 3º - Em caso de conflito nas dependências dos estabelecimentos
previstos no "caput" deste artigo, as informações gravadas no termos
do § 1º, deverão ser preservadas, a fim de instruírem eventual
inquérito policial, administrativo ou ação judicial.

§ 4º - O uso indevido das imagens coletadas sujeitará o infrator às
penalidades administrativa, civil e criminal previstas na legislação em
vigor, bem como muita de 10.000 (dez mil) UFEMGs.

Art. 2º - As casas noturnas ficam obrigadas a manter listas contendo
o nome e a foto de freqüentadores baderneiros, que costumam
promover brigas no interior dos estabelecimentos ou na fila de
entrada.

§ 1º - As listas citadas no "caput" deste artigo devem ser atualizadas
periodicamente e informadas às autoridades policiais.

§ 2º - As casas noturnas ficam proibidas de divulgar publicamente a
relação dos baderneiros, mas poderão trocar informações entre si
através de rede computadorizada, ou não, e manter cadastros em
bancos de dados, bem como ficam obrigadas a fornecer as
respectivas listas e dados às autoridades policiais competentes
(Delegado da Circunscrição Policial onde ocorreu o fato, Delegado
responsável pelo inquérito policial, Comandante-Geral da Polícia
Militar, Chefe da Polícia Civil ou Secretário de Estado de Defesa
Social), membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, quando
solicitados formalmente.

§ 3º - As casas noturnas poderão impedir a entrada, bem como
solicitar a retirada de baderneiros, constantes ou não no cadastro.

§ 4º - No caso de briga ou conflito que resulte em lesão corporal, ou
prejuízo material, as casas noturnas poderão solicitar a permanência
dos envolvidos no interior do estabelecimento até a chegada de
autoridade policial.

Art. 3º - Para o fiel cumprimento do disposto nos artigos 1º e 2º, as
casas noturnas terão o prazo máximo de cento e oitenta dias a contar
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da publicação desta lei.
Art. 4º - Os estabelecimentos que não cumprirem esta lei estarão

sujeitos a multa no valor de 10.000 (dez mil) UFEMGs, dobrada no
caso de reincidência.

Art. 5º - Identificada a presença de baderneiros constantes nas listas
dentro das dependências das casas noturnas, os proprietários
poderão solicitar a presença de força policial para retirada dos
mesmos, devendo a solicitação ser atendida prontamente pelos
policiais.

Art. 6º - Às casas noturnas, bem como a seus freqüentadores, fica
assegurado o direito à indenização, nos termos da lei civil, a ser
arcada pelos baderneiros ou seus responsáveis legais, pelos prejuízos
materiais e danos físicos causados.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto tem por finalidade aperfeiçoar os

mecanismos de controle e identificação dos baderneiros, que têm
deixado um rastro de violência em casas noturnas. Alguns
estabelecimentos já dispõem de listas com os nomes dos
responsáveis por brigas e tumultos. No entanto, o controle ainda é
feito pelo método manual, sujeito a falhas e incorreções.

A gravação digital dos documentos de identidade contribui para a
elaboração de um cadastro único dos chamados "pitboys", que assim
ficarão impedidos de entrar nas boates. Da mesma forma, a medida
servirá para eliminar a certeza da impunidade que encoraja os
arruaceiros. Muitos nem chegam a ser identificados durante o tumulto
e deixam as boates pela porta da frente, livres para cometer novas
atrocidades.

A violência nas casas noturnas precisa ser reprimida e punida com
rigor. Não custa reafirmar que as quadrilhas de brigões são um caso
de polícia. Mas a prevenção também é fundamental para diminuir os
casos de pancadaria e lesões corporais. Com a identificação
obrigatória dos freqüentadores, certamente os estabelecimentos
poderão funcionar com mais segurança.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação
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deste projeto de lei.
- 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 424/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.739/2004)

Dispõe sobre a Semana da Cultura Negra e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana da Cultura Negra, a ser

comemorada, anualmente, no mês de novembro, com o objetivo de
mobilizar a sociedade e o poder público para uma reflexão sobre a
importância da cultura negra na formação cultural do País.

Art. 2º - A semana a que se refere o art. 1º será incluída no
calendário oficial do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

nº 11.990, de 28 de novembro de 1995.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A semana estadual da cultura negra será comemorada

no mês de novembro por ter sido o mês da morte de Zumbi dos
Palmares.

Quando se fala em cultura e em identidade nacional, não se pode
esquecer da influência dos negros na formação da nacionalidade
brasileira.

A contribuição da herança cultural dos descendentes de africanos
está presente em vários aspectos do cotidiano do povo brasileiro,
especialmente nas manifestações artísticas, lingüisticas, na culinária,
no folclore, na religião e nos costumes, dando origem a uma cultura
bastante rica e dinâmica.

Estas são as razões pelas quais solicito o apoio para a aprovação
desta proposição, que busca resgatar a cultura negra com uma
semana comemorativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 425/2007
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(Ex-Projeto de Lei nº 1.737/2004)
Torna obrigatória a afixação de cartazes nos terminais rodoviários e

estações ferroviárias, contendo os termos relativos a transporte da Lei
Federal nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os terminais rodoviários de transporte coletivo

intermunicipal de passageiros e estações ferroviárias obrigados a
afixar cartaz contendo os termos relativos a transporte constantes do
Capítulo X da Lei Federal nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o
Estatuto do Idoso, bem como dos procedimentos regulamentares
necessários à sua obtenção.

Parágrafo único - O cartaz referido no artigo anterior será afixado em
local visível, próximo aos guichês de venda de passagens, terá as
dimensões de, no mínimo, 30cm (trinta centímetros) de altura por
40cm (quarenta centímetros) de largura e deverá ser impresso em
tipos visíveis.

Art. 2º - O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às seguintes penalidades:

I - multa de 500 UFEMGs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais);

II - em caso de reincidência, pagamento em dobro da multa e
interdição imediata pelo órgão que o Poder Executivo indicar como
fiscalizador.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UFEMG -, a atualização monetária dos
valores constantes neste artigo far-se-á pela variação do Índice Geral
de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice
que vier a substituí-lo.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A Lei Federal nº 10.741, de 2003, que dispõe sobre o

Estatuto do Idoso, em seu Capítulo X, determina:
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“Art. 39 - Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e
semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando
prestados paralelamente aos serviços regulares.

§ 1º - Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente
qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade.

§ 2º - Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo,
serão reservados 10% (dez por cento) dos assentos para os idosos,
devidamente identificados com a placa de reservado
preferencialmente para idosos.

§ 3º - No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60
(sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação
local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos
meios de transporte previstos no ‘caput’ deste artigo.

Art. 40 - No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-
á, nos termos da legislação específica:

I - a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com
renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos;

II - desconto de 50% (cinqüenta por cento), no mínimo, no valor das
passagens para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com
renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos.

Parágrafo único - Caberá aos órgãos competentes definir os
mecanismos e os critérios para o exercício dos direitos previstos nos
incisos I e II.

Art. 41 - É assegurada a reserva, para os idosos, nos termos da lei
local, de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos
públicos e privados, as quais deverão ser posicionadas de forma a
garantir a melhor comodidade ao idoso.

Art. 42 - É assegurada a prioridade do idoso no embarque no
sistema de transporte coletivo”.

Este projeto de lei visa a trazer ao conhecimento da população tais
direitos, bem como a orientar os funcionários das empresas de
transporte quanto ao tratamento que devem dispensar aos idosos que
se dirigem aos guichês para compra de passagens.

- 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.
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102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 426/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 1.629/2004)
Dispõe sobre a instalação de sistema sensor e válvulas de bloqueio

de gás e dá providências correlatas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a instalação de sistema sensor e válvulas de

bloqueio para detectar e prevenir vazamento de gás em todo o
território do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Os dispositivos a que se refere o artigo anterior deverão
estar tecnicamente aptos a detectar o vazamento de:

I - gás liquefeito de petróleo;
II - gás nafta ou gás natural encanado;
III - gás amônia, ETO - óxido de etileno, hidrogênio e quaisquer

outros gases sujeitos a explosão ou combustão.
Art. 3º - A instalação de sistema sensor e de válvulas de bloqueio de

vazamento de gás deverá ser efetuada em todo e qualquer prédio ou
edifício onde funcione ou se localize:

I - estabelecimentos comerciais e prestadoras de serviços;
II - indústrias;
III - estabelecimentos de ensino;
IV - hotéis, restaurantes e similares;
V - academias e clubes destinados à prática desportiva e recreativa;
VI - laboratórios industriais, hospitalares e clínicos;
VII - hospitais, postos e clínicas de saúde;
VIII - postos de gás natural veicular - GNV -;
IX - veículos movidos a gás natural veicular - GNV -;
X - residências e condomínios residenciais com mais de três

pavimentos, devendo cada pavimento ou unidade residencial onde
houver fornecimento de gás ser equipados com sistema sensor e
válvula de bloqueio.

Parágrafo único - Nas residências e nos condomínios residenciais
com até três pavimentos, a instalação de que trata esta lei será
facultativa, exceto quando se tratar de:

a) reforma que modifique mais de um terço da estrutura da
edificação;
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b) nova edificação ou construção;
c) determinação específica do órgão competente em virtude das

características peculiares do imóvel e por razões de segurança.
Art. 4º - Considera-se sistema sensor e válvula de bloqueio de

escape o conjunto de dispositivos que:
I - detecte eventual vazamento de gás em menos de 5s (cinco

segundos), em havendo concentração de até 20% (vinte por cento) do
limite inferior de explosividade - LIE - do tipo de gás em uso;

II - emita alertas sonoro e visual para indicar o vazamento;
III - acione, imediata e automaticamente, o sistema de bloqueio da

passagem do gás, ao ser detectado eventual vazamento;
IV - permita o seu rearme manual, após serem feitos os devidos

reparos para corrigir o defeito que ocasionou o vazamento, de modo a
serem religados os dispositivos;

V - bloqueie o fluxo de gás automaticamente na ausência de energia
elétrica e rearme o sistema quando esta for restabelecida,
possibilitando que, na falta de energia elétrica, o fornecimento de gás
seja controlado por comando manual;

VI - atenda às especificações da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT - e da NBR, que regulamenta a utilização de gás
para uso doméstico.

Art. 5º - Nos prédios abastecidos com gás liquefeito de petróleo -
GLP -, os sensores deverão ser instalados junto ao piso, e as válvulas
de bloqueio:

I - próximo ao botijão de gás e imediatamente após o registro de
pressão, na hipótese de estabelecimento ou residência que o utilizem
individualmente;

II - junto do ponto de fornecimento interno da unidade comercial ou
residencial, no caso de abastecimento de gás coletivo a partir do
botijão ou bateria de botijões posicionados a distância do referido
ponto.

Art. 6º - Na hipótese de uso de gás nafta ou natural encanado, o
sensor será instalado no teto, e a válvula de bloqueio, em cada ponto
de fornecimento interno.

Art. 7º - O descumprimento desta lei sujeitará o infrator à multa
correspondente a 500 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -
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UFEMGs -, aplicada em dobro no caso de reincidência.
Art. 8º - O Poder Executivo indicará o órgão responsável pela

fiscalização desta lei.
Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias a contar da data de sua publicação.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto que ora apresentamos tem por objetivo a

segurança física do usuário de gás e também de todos aqueles que
possam ficar expostos às conseqüências de eventuais acidentes com
o produto, e não regulamentar sua comercialização ou exploração.

Muitas notícias são veiculadas freqüentemente dando conta de
acidentes com gás, a maioria deles resultantes da falta de prevenção
adequada. A maneira mais eficaz de evitar acidentes com gás é
mediante a detecção de seu vazamento e a imediata interrupção do
fornecimento de gás.

Embora legislar sobre combustíveis, entre eles o gás, seja de
competência privativa da União, este não é o enfoque do tema
apresentado. A presente proposição tem por objetivo a segurança no
consumo de gás e a responsabilização pelo dano ao consumidor, cuja
competência legislativa esta afeta concorrentemente à União e aos
Estados, competindo à primeira apenas e tão-somente estabelecer
regras gerais sobre o assunto.

A proposta apresentada tem por escopo garantir a integridade física,
a saúde, a segurança e a vida dos usuários de gás.

Não cabe neste caso a argumentação de que a matéria seria de
exclusiva competência municipal por cuidar de interesse
eminentemente local, já que a segurança e a saúde da população são
também responsabilidade do Estado. As leis de origem municipal já
editadas objetivam evitar explosões, visando à segurança das
edificações.

Diante das razões aqui expostas, contamos com a preciosa
colaboração de nossos pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira, para parecer, nos termos do art.
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188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 427/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 1.599/2004)
Dispõe sobre veículo apreendido sob suspeita de furto ou roubo e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O veículo apreendido por suspeita de furto ou roubo poderá

ficar sob a guarda e a responsabilidade daquele que detiver sua
posse, desde que o tenha adquirido de boa-fé.

Art. 2º - Em caso de furto ou desaparecimento do veículo, o seu
depositário deverá recolher aos cofres públicos o valor constante no
termo de responsabilidade, que deverá ser o mesmo do dia da
assinatura do termo.

Art. 3º - Caso o possuidor não se interesse pela preferência, o
veículo poderá ser entregue a entidade filantrópica, de reconhecida
utilidade pública, nos termos da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto visa a evitar que o veículo objeto de furto ou

roubo se deteriore nos pátios da Polícia Civil ou terceirizados,
causando grandes prejuízos ao proprietário e àquele que o adquiriu de
boa-fé.

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

PROJETO DE LEI Nº 428/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.598/2004)

Dispõe sobre as obrigações dos bancos de dados e cadastros
relativos a consumidores e dos serviços de proteção ao crédito e
congêneres.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os responsáveis por bancos de dados e cadastros de

consumidores, bem como serviços de proteção ao crédito e
congêneres, obrigados a comunicar, imediatamente e por escrito, ao
consumidor, quando da abertura de qualquer cadastro, ficha ou
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registro de dados pessoais e de consumo, que envolvam seu nome ou
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda - CPF/MF.

Parágrafo único - Os responsáveis, referidos no "caput", obrigam-se
a expurgar de seus sistemas de armazenamento informações sobre
pessoas físicas e jurídicas, que tenham quitado seus débitos, ou que,
por decisão judicial, tiveram julgadas como extintas eventuais
demandas causadoras de restrições creditórias em até cinco dias.

Art. 2º - A exclusão de que trata esta lei far-se-á da mesma forma
como os bancos de dados e cadastros obtêm as informações
cartorárias iniciais, dos distribuidores judiciais e extrajudiciais, por sua
conta e risco.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A Constituição Federal, em seu art. 24, dispõe sobre a

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal
em legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico.

Cabe-nos ressaltar o que concerne ao consumidor, que tem seus
direitos assegurados no art. 50, inciso XXXII da Lei Maior, e na Lei nº
8.078, de 11/9/90, lei esta que, em seu art. 43, § 4°, considera os
bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e os serviços
de proteção ao crédito e congêneres entidades de caráter público.

Não devemos alargar esse entendimento de caráter público, pois,
como bem ensina Fábio Ulhôa Coelho, em seu “Comentário ao
Código de Proteção do Consumidor” (pp. 174 a 179, 1991), “a
inclusão dos serviços de proteção ao crédito como entidades de
caráter público significa, apenas, que o armazenamento dos dados
sobre os consumidores não interessa somente ao proprietário do
arquivo, mas também às pessoas nele inscritas”. Ademais, podem ser
passíveis de Mandado de Segurança.

Para esses bancos de dados e cadastros, a partir do momento em
que determinada pessoa passa a figurar como réu em ações que
tenham relevância no âmbito do crédito e cadastro, tipo busca e
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apreensão, cobrança, concordata, depósito, etc., por autorização da
Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, as
empresas de natureza privada, que auferem lucro com sua atividade
de armazenamento de dados, têm acesso às informações cartorárias,
via informática - dos Distribuidores Judiciais provêm às informações
de ajuizamento das ações - conforme descrito nos documentos em
anexo.

Mais do que proteger empresas privadas, que lucram com suas
operações, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor protege
seu destinatário primeiro, o consumidor; mas para tais bancos de
dados e cadastros, o inserto na Seção VI, art. 43 e seus parágrafos, é
uma brecha ao cometimento dos abusos que esta proposta, quando
aprovada, certamente sanará.

O citado art. 43, que prevê a existência desses bancos de dados,
também é claro em seu § 2° quando assevera que “a a bertura de
cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser
comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.
Essa disposição não é cumprida pelas ditas empresas. Alegam, em
seu estrito beneficio, que “a comunicação por escrito ao consumidor
não se realiza porque os cartórios não fornecem os endereços
acionados”, o que é uma inverdade, posto constar nos autos do
processo - que, no caso, não corre em segredo de justiça - a plena
qualificação do réu, à disposição de quem os queira consultar.

Alegam, outrossim, que a exclusão da anotação ocorre tão logo a
SERASA tenha conhecimento de causa justificadora de eliminação
(penhora, transação, extinção do processo) e citam, com suas
próprias letras, novamente o § 3° do já invocado ar t. 43. Mas não é o
que ocorre na prática.

Aquele que, por qualquer motivo, teve seu nome fichado nesses
cadastros, deve providenciar, depois de extinto o processo, uma
certidão objeto e pé (situação em que se encontra o processo), levar a
essas instituições o original ou a cópia autenticada, em duas vias,
onde é protocolada. Lembramos que, para receber tal atendimento, o
consumidor amargará boas horas numa fila.

Após tudo isso, esperará até cinco dias úteis, conforme preconiza o
§ 30 do já citado art. 43 da Lei n° 8.078, de 11/9/90.
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Nota-se, com isso, que eles cumprem “ipsis litteris” o que dispõe a
Lei do Consumidor apenas no que se refere às situações que os
beneficiam; mas, quando o assunto diz respeito a direitos do
consumidor, eles ignoram a legislação ou apresentam evasivas
desculpas.

Nossa intenção, com a apresentação desta proposta, não é, jamais,
proteger os maus pagadores, aqueles que relutam em cumprir suas
obrigações; mas, ao contrário, proteger os que já quitaram seus
débitos, ou que, erroneamente, figuram como réus em ações que
abalaram seus créditos.

Alguém figura, hoje, como réu num processo. No desenrolar desse
processo, conclui o magistrado que a razão não está com o autor, e
sim com o réu, por ter aquele litigado de má-fé ou de forma temerária.
Daí, o autor é quem será condenado. Não obstante o ocorrido, quem,
indevidamente, figurou como réu, terá que se sujeitar às filas
vexatórias de espera de supostos “caloteiros”, na SERASA e outros
órgãos do gênero, para “limpar” seu nome, que juridicamente já está
limpo; mas que, perante esses controladores de proteção ao crédito,
empresas privadas que são, continua sujo.

Perguntamos: por que não excluir imediatamente do sistema o nome
do réu, utilizando o mesmo procedimento que o incluiu? Ou, se isso
for muito difícil para as empresas cadastradoras, por que não ler o
“Diário da Justiça” onde, certamente, figurará a publicação da
sentença, para, no mesmo momento, retirá-lo?

O nome do réu absolvido no processo ou que quitou seus débitos
ainda sofrerá restrições oriundas da desídia dessas empresas
privadas, o que o exporá, indevidamente, ao vexame de ser barrado
ao fazer alguma solicitação de crédito. Ainda que leve ao
estabelecimento comercial, onde pretendia comprar a prazo, a
publicação do “Diário da Justiça” ou a Certidão Cartorária, só terá seu
nome liberado para o crediário se levar aos bancos de dados os
documentos que eles exigem. Só então seu nome é retirado do
sistema, após cinco dias úteis. Lembramos que a grande maioria dos
estabelecimentos comerciais que trabalham com concessão de crédito
associam-se a esses serviços, dispondo de um terminal da SERASA e
ainda do SPC - Serviço de Proteção ao Crédito.
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Devemos frisar que aquele que, apesar de ações e protestos,
continua em débito com seus credores, obviamente precisa ter seu
nome cadastrado, para proteger e agilizar os serviços de crédito.

A própria Lei do Consumidor reza, em seu art. 42: “na cobrança de
débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo nem
será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”. Com
muito mais razão, aquele que não é inadimplente não merece figurar
como réu; ou, mesmo que o tenha sido, uma vez quitado seu débito
não mais terá de submeter-se aos mandos e desmandos de empresas
privadas, que lucram com o armazenamento desses dados
desabonadores.

Pelo exposto, conto com a colaboração dos nobres pares para a
aprovação da presente proposta, que aperfeiçoará o que já dispõe,
como norma geral, o Código de Defesa do Consumidor, pondo um
basta aos infortúnios sofridos pelos cidadãos prejudicados.

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

PROJETO DE LEI N° 429/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.432/2004)

Disciplina o funcionamento de estabelecimentos comerciais de
desmonte de veículos automotores e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O desmonte de veículos automotores de via terrestre, bem

como a comercialização de autopeças usadas e recondicionadas,
deverá ser efetuado exclusivamente por estabelecimento comercial
credenciado junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Estado
de Minas Gerais - DETRAN-MG.

Art. 2º - A solicitação do credenciamento deverá ser instruída com os
seguintes documentos:

I - contrato social do estabelecimento comercial;
II - relação de empregados e ajudantes devidamente qualificados,

quer em caráter permanente, quer em eventual;
Parágrafo único - Sempre que ocorrer qualquer alteração no quadro

societário, ou no de empregados e ajudantes, o responsável pelo
estabelecimento deverá fazer comunicação à autoridade competente,
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no prazo máximo de dois dias.
Art. 3º - O desmonte de veículos somente poderá ser realizado

mediante autorização prévia emitida pelo DETRAN-MG.
Art. 4º - O requerimento para desmonte de veículo deverá ser

instruído com os seguintes itens:
I - descrição do motivo da baixa definitiva do veículo;
II - nome do proprietário atual, nº de inscrição no Cadastro Nacional

de Pessoas Físicas - CPF - ou no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ - e endereço;

III - número do Registro Nacional de Veículos Automotores -
RENAVAN -, marca, modelo, cor, ano de fabricação e ano do modelo
dos veículos;

IV - comprovante de entrega da placa do veículo;
V - parte do chassi que contém o registro do VIN;
VI - certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no

município do registro.
Art. 5º - Os estabelecimentos comerciais a que se refere esta lei

deverão efetuar o registro de entrada e saída de veículos destinados
ao desmonte e à comercialização de suas peças, em livro contendo:

I - data de entrada do veículo no estabelecimento comercial;
II - nome, endereço e identidade do proprietário ou vendedor;
III - data da saída e descrição das peças e identificação do veículo

ao qual pertenciam;
IV - nome, endereço e identidade do comprador;
V - número do RENAVAN, marca, modelo, cor, ano de fabricação e

ano do modelo dos veículos;
VI - número do documento de baixa do registro do veículo junto ao

DETRAN - MG.
Art. 6º - Somente poderão ser destinados ao desmonte para

comercialização de peças os veículos automotores de via terrestre
alienados ou leiloados como sucata, irrecuperáveis ou sinistrados com
laudo de perda total.

Art. 7º - As autopeças usadas e recondicionadas destinadas à
comercialização deverão ser gravadas com o número do chassi do
veículo - VIN - em baixo relevo, com os oito dígitos finais.

Art. 8º - Os estabelecimentos comerciais a que se refere esta lei
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deverão enviar ao DETRAN-MG e à Delegacia Seccional responsável
pela área onde estiverem instaladas relatório mensal contendo:

I - número do seu registro junto ao DETRAN-MG;
II - data de entrada dos veículos automotores no estabelecimento;
III - nome, endereço e identidade do proprietário e do vendedor;
IV - número do RENAVAN, marca, modelo, cor, ano de fabricação e

ano do modelo dos veículos;
V - data da saída das peças e identificação do veículo ao qual

pertenciam;
Art. 9º - O DETRAN-MG divulgará, trimestralmente, no órgão oficial

dos Poderes do Estado e no "site" da Secretaria de Defesa Social, a
relação de veículos autorizados para desmonte, contendo:

I - descrição do motivo da baixa;
II - número da placa do veículo;
III - número do RENAVAN, marca, modelo, cor, ano de fabricação e

ano do modelo dos veículos;
IV - número de identificação do VIN.
Art. 10 - O estabelecimento comercial de desmonte e comércio de

autopeças usadas e recondicionadas que estiver em desacordo com
os dispositivos desta lei, sofrerá as seguintes penalidades sem
prejuízo das demais sanções legais:

I - multa de 3.000 (três mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais - UFEMGs.

II - em caso de reincidência, pagamento em dobro da multa e
interdição imediata pelo órgão que o Poder Executivo indicar como
fiscalizador.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da UFEMG, a atualização
monetária dos valores constantes neste artigo far-se-á pela variação
do Índice Geral de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de
outro índice que vier a substituí-lo.

Art. 11 - A realização do desmonte de veículo por pessoa não
credenciada pelo DETRAN-MG sujeita o infrator ao pagamento de
multa equivalente ao triplo do valor venal do veículo desmontado
irregularmente.

Parágrafo único - O montante das multas recolhidas na forma
prevista neste artigo será anualmente destinado aos órgãos estaduais
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constitucionalmente responsáveis pela garantia da segurança pública.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

nº 14.080, de 5 de dezembro de 2001.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei em pauta tem como finalidade atualizar,

modernizar e aperfeiçoar a atual legislação do Estado no que se
refere a disciplinar a comercialização de autopeças usadas e
recondicionadas, a abertura e o funcionamento de desmonte de
veículo automotor de via terrestre. Para tanto, propõe mecanismos
que dificultem a comercialização de peças e veículos oriundos de
roubos e furtos, bem como a recuperação de veículos que não
poderiam voltar à circulação em vias públicas sem colocar em risco a
população.

Diante do exposto, conto com a colaboração dos nobres pares para
aprovação deste projeto.

- 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 N° 430/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.430/2004)

Torna obrigatória a aplicação de selo higiênico nas latas de cerveja,
refrigerante, suco e outros gêneros alimentícios envasados.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os fabricantes de cervejas, refrigerantes, sucos e

outros gêneros alimentícios envasados em latas de alumínio
obrigados a aplicarem selo higiênico no local de contato da boca com
o recipiente.

Parágrafo único - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se
selo higiênico camada fina de alumínio ou material similar, totalmente
reciclável, com espessura de aproximadamente 13m, afixada com
cola alimentícia, com adesivo a frio, na borda superior da lata,
avançando em aproximadamente 1cm no corpo da lata e protegendo
toda a parte superior, local de contato com a boca.

Art. 2º - Os gêneros alimentícios envasados em latas de alumínio
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somente poderão ser comercializados no Estado com a devida
aplicação do selo higiênico.

Art. 3º - O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeita os
fabricantes e comerciantes às seguintes penalidades:

I - multa de 10.000 UFEMGs - (dez mil Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais);

II - em caso de reincidência, pagamento em dobro da multa e
interdição imediata pelo órgão que o Poder Executivo indicar como
fiscalizador.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UFEMG -, a atualização monetária dos
valores constantes neste artigo far-se-á pela variação do Índice Geral
de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice
que vier a substituí-lo.

Art. 4º - Fica estipulado o prazo de cento e oitenta dias para os
fabricantes mencionados se adaptarem a esta lei.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O selo higiênico de que trata esta lei consiste numa

película de papel alumínio, plástico ou material similar, totalmente
reciclável, afixada no local onde o consumidor coloca a boca para
consumir produtos alimentícios tais como cervejas, refrigerantes e
sucos. Esse selo tem por objetivo evitar a contaminação das latas e
embalagens em geral após terem sido envasadas. Isto porque, ainda
que o processo de industrialização de produtos alimentícios obedeça
às normas de higiene e esterilização, após serem distribuídas, ficam
as mercadorias expostas nas prateleiras, armazéns, estoques de
supermercados, etc. - vulneráveis, portanto, à contaminação.

Em pesquisa realizada pelo Instituto de Ciências Biomédicas da
USP, coordenada pela Dra. Claudete Rodrigues Paula, constatou-se
que cerca de 40% das latas de alumínio de refrigerante e cerveja
coletadas em bares, restaurantes e supermercados apresentavam
fungos e bactérias que podem ser prejudiciais à saúde.
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Também foram encontradas bactérias, inclusive coliformes fecais,
que, uma vez ingeridos, podem causar vômito, dor de cabeça e
diarréia.

Outra constatação importante e que reforça a necessidade da
aprovação deste projeto de lei é a de que a incidência de colônias e
microorganismos foi, aproximadamente, 80% menor nas latas que
continham o selo higiênico.

Sabe-se que algumas indústrias, preocupadas com a saúde pública,
voluntariamente já vêm adotando tais medidas de proteção, pelo que
merecem os nossos aplausos, porém a grande maioria ainda não
dispõe daquele método de prevenção.

Este projeto encontra amparo em nossa Carta Magna, que atribui
expressamente ao Estado o dever de zelar pela saúde da população,
nos termos do art. 196, adiante transcrito:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Portanto, a intenção deste projeto de lei é obrigar os fabricantes de
cervejas, refrigerantes, sucos e outros gêneros alimentícios
envasados em latas de alumínio a aplicarem selo higiênico no local de
contato da boca com o recipiente, sendo nosso maior objetivo a
preservação da integridade física dos nossos cidadãos e a
preservação do bem maior, que é a vida.

Diante do exposto, conto com a colaboração dos nobres pares para
a 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 N° 431/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.319/2003)

Cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior
do Aeroporto Regional da Zona da Mata e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do

Comércio Exterior, com o objetivo de consolidar a região da Zona da
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Mata como pólo de desenvolvimento e de negócios relacionados com
o comércio exterior, mediante o aproveitamento da infra-estrutura do
Aeroporto Regional da Zona da Mata.

Art. 2º - Compete ao Poder Executivo, para a consecução dos
objetivos do Programa:

I - apoiar a criação de centros de prestação de serviços de
movimentação, distribuição e armazenagem de mercadorias;

II - facilitar a realização dos transportes multimodal, intermodal e de
transbordo e a utilização, a consolidação e a desconsolidação de
cargas;

III - incentivar a criação de parque industrial voltado para a indústria
não poluente de alta tecnologia e de produtos de grande valor
agregado;

IV - promover o incremento das operações de importação e
exportação de mercadorias e da prestação de serviços, com utilização
do transporte aéreo pelo Aeroporto Regional da Zona da Mata;

V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos municípios situados
no entorno do Aeroporto Regional da Zona da Mata, especialmente
dos Municípios de Rio Novo, Goianá e Coronel Pacheco, orientando-
os para a instalação de empresas dedicadas às atividades de
comércio exterior, cargas e serviços e a atividades complementares a
estas;

VI - atrair empresas seguradoras, de entrega de encomendas, de
transporte e de turismo para o entorno do Aeroporto;

VII - promover a criação de centros de convenção e criar incentivos
para os setores hoteleiro e de alimentação;

VIII - promover a criação ou a ampliação de terminais de carga.
Art. 3º - São requisitos para participar do Programa:
I - ser contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do Imposto

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - do Estado de Minas Gerais ou no Cadastro
de Contribuintes de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
ISSQN - , em município mineiro;

II - exercer atividade industrial, comercial ou de prestação de
serviços na área de abrangência do Programa;
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III - apresentar projeto de utilização de unidade industrial, comercial
ou de prestação de serviços, caracterizada como estruturante nas
atividades do Aeroporto Regional da Zona da Mata;

IV - apresentar comprovação de cumprimento do Plano Diretor da
Área de Influência do Aeroporto Regional da Zona da Mata, quando
couber.

Art. 4º - São medidas para a efetivação do Programa:
I - concessão de benefícios, incentivos e facilidades fiscais

estaduais, tais como:
a) diferimento e suspensão da incidência do ICMS;
b) regime de substituição tributária;
c) transferência de créditos acumulados do ICMS;
d) regimes especiais facilitados do cumprimento de obrigações

tributárias acessórias;
e) prazos especiais para pagamento dos tributos estaduais;
II - criação de posto fazendário nas imediações do aeroporto,

exclusivamente para atender às empresas participantes do Programa;
III - inserção nos programas de financiamento com recursos de

fundos estaduais existentes ou a serem criados;
IV - implantação de regimes aduaneiros especiais, como entrepostos

aduaneiros, depósitos alfandegados certificados, admissão
temporária, entreposto industrial, estação aduaneira do interior e
depósito especial alfandegado, na região do aeroporto, destinados a
dar suporte às operações de comércio exterior, em comum acordo
com a União;

V - criação de área de neutralidade fiscal, com o objetivo de
desonerar de tributação estadual as operações e prestações internas
e de importação realizadas por empresa participante do Programa;

VI - celebração de convênio de mútua colaboração com órgão ou
entidade das administrações federal, estadual ou municipal.

Art. 5º - O Programa será administrado por um Grupo Coordenador,
composto de representantes dos seguintes órgãos e entidades:

I - Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -;
II - Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão - SEPLAG -;
III - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE -;
IV - Secretaria de Estado do Turismo - SETUR -;
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V - Secretaria de Estado da Fazenda - SEF -;
VI - Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais - INDI -;
VII - Minas Gerais Participações S.A. - MGI -;
VIII - Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG -;
IX - Subsecretaria de Assuntos Internacionais;
X - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -;
XI - Associação Comercial do Estado de Minas Gerais - ACM -;
XII - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária -

INFRAERO.
§ 1º - O Grupo Coordenador será presidido por representante de um

dos órgãos ou das entidades do Estado, indicado pelo Governador do
Estado.

§ 2º - A participação das entidades de que tratam os incisos X, XI e
XII no Grupo Coordenador fica condicionada à adesão voluntária, que
será formalmente manifestada ao Governador do Estado.

Art. 6º - Compete ao Grupo Coordenador:
I - realizar levantamentos e estudos e elaborar o Plano Diretor da

Área de Influência do Aeroporto Regional da Zona da Mata, podendo,
para tanto, requisitar a participação de órgão ou entidade do Poder
Executivo, bem como solicitar a cooperação de órgãos e entidades
dos níveis federal e municipal;

II - propor ao Governador do Estado alteração da legislação, com o
objetivo de incrementar as atividades aeroportuárias do Aeroporto
Regional da Zona da Mata;

III - deliberar sobre os pedidos de inclusão no Programa;
IV - examinar plano de aplicação de recursos, conforme diretrizes

estabelecidas nos planos de ação do Poder Executivo;
V - examinar áreas para efeito de implantação ou ampliação de

unidade industrial, comercial ou de prestação de serviços;
VI - celebrar convênios com órgãos e entidades das administrações

públicas federal, estadual ou municipal.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Salas das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei busca criar melhores condições para

o incremento das atividades aeroportuárias do Aeroporto Regional da
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Zona da Mata, para que ele passe a operar com sua capacidade total,
e, conseqüentemente, a instalação de indústrias, consolidando-o
assim como pólo de desenvolvimento e de negócios relacionados com
o comércio exterior na região da Zona da Mata. Tais medidas
colocariam a região da Zona da Mata na rota do comércio
internacional, visto que as empresas que se instalarem nessa região
terão os benefícios dos incentivos fiscais propostos no projeto, o que
diminuiria consideravelmente o custeio de seus produtos e facilitaria o
escoamento e o transporte das mercadorias, garantindo-lhes preços
competitivos capazes de atender cada vez mais à exigente economia
globalizada.

Para os municípios vizinhos do aeroporto, a implantação desse novo
pólo industrial possibilitaria um aumento considerável de receita
tributária e a criação de milhares de postos de trabalho, diretos e
indiretos, contribuindo para amenizar o desemprego, um dos
problemas mais aflitivos de nossa sociedade, principalmente das
cidades do interior, diminuindo o crescente êxodo de trabalhadores
para as grandes cidades.

Há que se considerar ainda que, comparativamente ao ganho que
terá o Estado, tanto no âmbito econômico quanto no social, os
investimentos a serem feitos pelo poder público serão de pequena
monta, visto que, além do apoio de toda a infra-estrutura já existente
de um moderno aeroporto, no nível dos melhores do mundo, nossa
malha viária está em franco processo de modernização. Esse último
fator contribui decisivamente para o sucesso do empreendimento,
garantindo um abastecimento eficiente de matérias-primas de todos
os pontos do Estado e do País, bem como o escoamento da parte da
produção que se destinar ao mercado consumidor interno.

O setor de prestação de serviços também será muito relevante para
dar sustentação a todo tipo de demanda de serviços, o que,
certamente, atrairá para aquela localidade as grandes empresas do
ramo. Por fim, quanto ao aspecto do turismo, é importante salientar
que, junto do desenvolvimento industrial que se pretende alcançar, os
suportes hoteleiro e de lazer se farão também necessários.

A Constituição da República, em seu art. 170, VII e VIII, estatui que
a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
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livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados, entre outros, os
princípios da redução das desigualdades regionais e sociais e da
busca do pleno emprego.

A Carta Magna, em seu art. 23, X, atribui competência comum à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios no que
concerne ao combate às causas da pobreza e aos fatores de
marginalização e à promoção da integração social dos setores
desfavorecidos.

A Constituição Estadual, por sua vez, no seu art. 61, XVII, XVIII, XIX,
determina que compete à Assembléia Legislativa dispor, com a
sanção do Governador do Estado, sobre matérias decorrentes da
competência comum, da legislação concorrente e da competência
reservada ao Estado federado.

Deve-se frisar, por outro lado, que a matéria em análise não está
relacionada no rol daquelas de iniciativa privativa previstas no art. 66
da Constituição mineira e, conseqüentemente, insere-se no campo de
competência em que atua o parlamentar, que pode, pois, iniciar o
processo legislativo em matéria dessa natureza.

Saliente-se que o Programa, de que trata a proposição, visa a
estabelecer diretrizes com vistas ao estímulo das atividades
econômicas na região do Aeroporto Regional da Zona da Mata,
criando condições que possam promover e multiplicar as atividades
comercial e produtiva; é, portanto, de grande alcance social.

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

PROJETO DE LEI N° 432/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 938/2003)

Proíbe a redução do fornecimento de energia elétrica para unidade
consumidora localizada em área rural do Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida a redução do fornecimento d e energia elétrica

para unidade consumidora localizada em área rural em todo o
território do Estado.
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Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se u nidade consumidora
localizada em área rural aquela que trabalha com:

I - atividades que utilizem irrigação, tais como fruticultura e plantio de
hortaliças, grãos e outras;

II - atividades de silagem, beneficiamento de café, arroz e outras;
III - atividades relativas à pecuária de leite, suinocultura, avicultura e

outras;
IV - empresas que desenvolvam a agroindústria, bem como as que

exijam conservação de medicamentos e vacinas.
Art. 3° - Esta lei tem por finalidade proteger e ga rantir os direitos do

consumidor rural de energia elétrica.
Parágrafo único - Em caso de suspensão, corte ou apagão no

fornecimento de energia elétrica, a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL - e as empresas do setor serão economicamente
responsáveis pelos prejuízos que causarem e terão que reparar os
danos causados aos consumidores, previstos nos arts. 14 e 22,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4° - Será proibido o corte de fornecimento de energia elétrica
sobre o consumo excedente no setor rural.

Art. 5° - Caberá à ANEEL juntamente com a Câmara de  Gestão da
Crise de Energia Elétrica - CGCE -, a Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG - e às demais distribuidoras que atuam no Estado
criar alternativas que compensem a perda do volume de energia
elétrica gasta pelo consumidor rural em Minas Gerais.

Art. 6° - Fica a CEMIG obrigada a cumprir metas de oferta de
energia elétrica para atender à demanda posta pelo consumidor rural.

Parágrafo único- Cabe ao Poder Executivo definir o tipo de punição
a ser aplicada ao responsável pelo estabelecimento público que não
observar o que determina esta lei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é fazer com que o setor

rural tenha um tratamento diferenciado no Programa de Racionamento
de Energia Elétrica, para que não haja prejuízo com relação às
diversas culturas animais e vegetais, suas beneficiadoras, as
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agroindústrias e aquelas que utilizam a energia elétrica para captação
e bombeamento.

Trata-se de medida de interesse dos agricultores do Estado.
Nossa proposta visa proteger o setor de perda total na produção,

principalmente em atividades como pecuária de leite, suinocultura,
avicultura e hortaliças, além de evitar prejuízos na conservação de
medicamentos e vacinas.

De acordo com documento elaborado pela Federação da Agricultura
do Estado, 70% da produção mineira de leite são resfriados na
propriedade, e o setor tornou-se mais dependente de energia elétrica
nos últimos três anos em conseqüência da instalação dos tanques de
resfriamento e da coleta a granel. Além disso, seria difícil planejar uma
redução da atividade, já que a safra está crescendo este ano entre 5%
e 7% em relação a 2000.

Deve existir a preocupação também em relação à perda física e da
qualidade na safra de grãos, principalmente milho e soja, pois os silos
dependem de energia elétrica para a secagem e armazenagem do
produto.

A fruticultura também seria prejudicada com o aumento da área
plantada, pois dependeria de novas ligações elétricas para irrigação
dessas áreas.

Segundo matéria publicada no jornal “Hoje em Dia”, em 4/6/2001,
um apagão simulado realizado em uma fazenda, no interior de Minas
Gerais, provocou a morte de 20 leitões e outros ficaram debilitados
com diarréia provocada por falta de climatização adequada para a
manutenção da engorda até o abate.

Os serviços de telefonia e de fornecimento de água, gás e energia
elétrica são fundamentais para o desenvolvimento das atividades
humanas. Por essa razão, a Resolução nº 456, de 29/11/2000, da
ANEEL, que é o órgão nacional responsável pela regulamentação e
fiscalização dos serviços de energia elétrica em todo o País,
normatizou as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

A ANEEL estabelece, no art. 95 da Resolução nº 456, de 2000, que
as empresas fornecedoras de energia elétrica são responsáveis pelos
serviços prestados e que estes devem ser regulares, contínuos,
eficientes, seguros e disponíveis a todos os cidadãos.
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A Constituição Federal afirma, em seu art. 37, § 6°, que as
prestadoras de serviços públicos são responsáveis pelos danos
causados por terceiros. Assim também estabelecem os arts. 20, inciso
IV, 95 e 101 da Resolução nº 456, de 2000, da ANEEL, o art. 25 da
Lei nº 8.987, de 1995, Lei de Concessões, e o Código do Consumidor,
em seu art. 14.

Diante do exposto e tendo em vista o interesse do setor rural,
esperamos o apoio dos nobres Deputados à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 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 N° 433/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 932/2003)

Proíbe as empresas concessionárias de serviços de água, energia
elétrica ou telefonia, particulares e públicos de efetuar a suspensão do
fornecimento residencial de seu serviço nos dias que especifica e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É vedado às empresas concessionárias de serviço de água,

energia elétrica ou telefonia, particulares e públicos, efetuar, por falta
de pagamento de conta, a suspensão do fornecimento residencial de
seu serviço às sextas-feiras, aos sábados, domingos e feriados e no
último dia útil anterior a feriado.

Art. 2º - Fica o consumidor que tiver suspenso o fornecimento de
água, de energia elétrica ou de serviço de telefonia em dia
especificado no art. 1º desobrigado do pagamento do débito que
originou a suspensão, sendo-lhe assegurado o direito de acionar
judicialmente a empresa concessionária por perdas e danos.

Art. 3º - Ficam as empresas concessionárias de serviços de água ou
energia elétrica, particulares e públicos obrigadas a entregar, na
residência do usuário do serviço, cópia da medição do consumo
mensal.

Art. 4º - As concessionárias de serviços de água, energia elétrica ou
telefonia, particulares e públicos, que descumprirem esta lei estarão
sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência na primeira ocorrência;
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II - multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), na segunda
ocorrência;

III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas
ocorrências subseqüentes.

Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo definir o tipo de punição
a ser aplicada ao responsável pelo estabelecimento público que não
observar o que determina esta lei.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de
noventa dias da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto em tela tem o objetivo de impedir que o

consumidor usuário dos serviços públicos de água, luz e telefone
tenha interrompido o fornecimento residencial desses serviços durante
os finais de semana e feriados, por estarem, efetiva ou supostamente,
em atraso com o pagamento de suas contas.

Para alguns pode parecer que com essa medida estejamos
incentivando a prática da inadimplência. Não é verdade, muito pelo
contrário. Todos sabemos que as empresas que detêm as concessões
desses serviços mantêm, nos finais de semanas e feriados, apenas
um pessoal mínimo em regime de plantão. Ademais, como o
pagamento pode ser feito fora da rede bancária, o cotejamento das
informações referentes às contas vencidas com as já quitadas pode
não traduzir a verdade do momento em que está ocorrendo a decisão
do corte do fornecimento.

Em vista disso, o corte, nessa circunstância, além de injusto, acaba
deixando o consumidor sem o serviço durante todo um final de
semana ou feriado, uma vez que as empresas, apesar de toda a
tecnologia e agilidade que possuem, não dispõem, nesses dias, de
pessoal em número suficiente para efetuarem a religação.

Mesmo aqueles que de fato estão em atraso e que tenham sofrido o
desligamento do fornecimento de água, luz ou telefone, se optarem
por liquidar suas contas nos pontos credenciados (agências lotéricas,
correios etc.), não têm como provar, perante a empresa em questão, a
quitação do débito pela mesma razão exposta, ou seja, a transmissão
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das informações não são processadas “on line”.
As conseqüências, nas duas situações, são lesivas aos

consumidores, uma vez que a interrupção dos serviços abrange um
período prolongado.

No caso específico do corte de luz, existem prejuízos e desconforto,
como a deterioração de alimentos e a falta de segurança para toda a
família.

Conto com o apoio e a solidariedade dos nobres Deputados 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 434/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 920/2003)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica
ao Município de Alpinópolis.

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

Município de Alpinópolis o imóvel constituído de um terreno com área
de 2.500m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), situado na
Rodovia MG-28, “Represa”, hoje denominado “Chácara Primavera”,
nesse município, matriculado sob nº 6.513, no livro 2-B/2-Q, fls. 219,
v./13, no cartório de registro de imóveis da Comarca de Alpinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei se destina a fazer reverter um imóvel

ao Município de Alpinópolis, o qual foi doado ao Estado por esse
município, para que ali se construísse uma cadeia pública; no entanto,
o Estado não cumpriu a finalidade proposta pela doação, contida em
leis municipais, que autorizavam a referida doação, mesmo tendo sido
lavrada escritura de transmissão de imóveis.

Assim sendo, o imóvel deve retornar ao rol de bens do referido
município.

Pelo exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares nesta Casa para
se aprovar a doação proposta.



1389

- 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 435/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 892/2003)

Cria serventia do foro extrajudicial no Distrito de Taquaral de
Guanhães, no Município de Guanhães.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada, no Distrito de Taquaral de Guanhães, no

Município de Guanhães, a seguinte serventia do foro extrajudicial:
I - uma Serventia dos Serviços de Registro Civil das Pessoas

Naturais, Interdição e Tutela, com competência também para
tabelionato de notas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Por força da Lei nº 1.937, de 7/8/2001, foi criado o

Distrito de Taquaral de Guanhães, no Município de Guanhães. Por se
tratar de um aglomerado urbano muito populoso, o referido distrito
passou a reivindicar dos poderes públicos os serviços essenciais a
sua sobrevivência, incluindo-se aí as serventias de registro e de notas.
Especialmente no que tange à serventia de registro civil, a falta de tal
serviço tem causado grandes transtornos à população local, que tem
que percorrer considerável distância para efetuar o registro de
nascimento de um filho, pedir uma certidão ou formalizar um óbito, por
exemplo. Tais deslocamentos acabam por onerar os moradores do
distrito, que são geralmente pessoas humildes, desprovidas de
recursos para essa finalidade.

A falta do cartório de notas tem causado à população desconforto
semelhante, visto que a autenticação de um documento, o
reconhecimento de uma firma e, principalmente, a lavratura de uma
escritura pública são formalidades rotineiras no dia-a-dia das pessoas.

Para instalação de uma Serventia dos Serviços de Registro Civil das
Pessoas Naturais, Interdição e Tutela, no Distrito de Taquaral de
Guanhães, entendemos que depende de lei pertinente, conforme
preceitua o art. 278 da Constituição mineira:
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“Art. 278 - Lei ordinária fixará os critérios populacionais,
socioeconômicos e estatísticos, para criação, e fusão e
desmembramento dos serviços notariais e de registro”.

Verificamos ainda que a Lei nº 8.935, de 1994, Lei dos Notários e
Registradores, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal,
estatui em seu art. 44, § 3º, o que segue:

“Art. 44 - .............................
§ 3º - Nos municípios de significativa extensão territorial, a juízo do

respectivo Estado, cada sede distrital disporá no mínimo de um
registrador civil das pessoas naturais”.

Além disso, este projeto vem atender ao art. 133 da Lei nº 11.406,
de 28/1/94, que dispõe sobre a instalação obrigatória de serventias do
foro nos novos distritos.

“Art. 133 - Instalados pelos municípios os seus novos distritos, o
Estado criará os Cartórios de Paz e de Registro Civil no prazo de 60
(sessenta) dias, provendo sua titularidade na forma da lei”.

Citamos também a Lei nº 13.168, de 20/1/99, originada de projeto de
lei do Deputado Romeu Queiroz, que criou as Serventias do Foro
Extrajudicial nos Municípios de Contagem, Antônio Carlos e Monte
Azul e Serviço de Notas no Município de Carandaí.

São essas as razões que nos levam a pleitear o apoio dos nossos
pares para a aprovação deste projeto 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 Nº 436/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 779/2003)

Dispõe sobre o acondicionamento de mercadorias no comércio
varejista e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o fornecedor varejista, no âmbito do Estado, nos casos

de cessão gratuita de sacolas ou sacos ao consumidor, para
acondicionamento de mercadorias, obrigado a disponibilizar material
reciclável ou biodegradável.

Art. 2º - É facultado ao consumidor optar pelo uso de sacolas ou
sacos plásticos que serão comercializados pelo estabelecimento,
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devendo o preço unitário ser afixado nos caixas, para conhecimento
público.

Parágrafo único - O estabelecimento comercial não fornecerá
sacolas nem sacos plásticos gratuitamente.

Art. 3º - Fica criada a Taxa pela Reciclagem de Embalagens.
§ 1º - A taxa referida neste artigo incidirá sobre a cessão de que

trata o art. 1º e terá valor correspondente ao custo do serviço de
reciclagem do material utilizado nas embalagens, nos termos de
tabela a ser publicada no regulamento.

§ 2º - O fornecedor recolherá o tributo a que se refere este artigo na
forma do regulamento.

Art. 4º - O fornecedor que não cumprir o disposto nesta lei ficará
sujeito às seguintes penalidades, a serem graduadas nos termos do
regulamento:

I - advertência;
II - multa de até 20.000 (vinte mil) UFEMGs;
III - suspensão de atividades por até trinta dias;
IV - perda da licença para funcionamento.
Art. 5º - Para obtenção de licença ambiental junto ao órgão estadual

competente, os fornecedores deverão se adequar aos dispositivos de
que trata esta lei.

Art. 6º - O poder público incentivará o uso de embalagens
permanentes pelo consumidor.

Art. 7º - Compete ao órgão ambiental estadual a fiscalização e a
aplicação do disposto nesta lei.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Os sacos plásticos, por serem muito empregados na

embalagem final de mercadorias pelos varejistas de todo o Estado,
têm ampla capacidade de dispersão nas áreas habitadas. Não tendo
destinação adequada - seja por deficiência dos serviços de coleta de
lixo, seja por negligência dos usuários - provocam entupimentos nas
redes de drenagem de águas pluviais, degradam os solos urbanos e
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os cursos d’água.
A cidade de Belo Horizonte tem aproximadamente 30.000 bueiros

que estão constantemente entupidos por resíduos de toda natureza;
entre eles, os sacos e as sacolas plásticas são os maiores
responsáveis por esses entupimentos, não obstante profícuo trabalho
da SLU. Desses bueiros são retiradas mensalmente cerca de 20
toneladas de entulho, incluindo sacos e sacolas plásticas.

Ressaltamos que os sacos e sacolas plásticas não são
biodegradáveis e sua reciclagem é economicamente inviável. Já o
papel, por exemplo, é biodegradável e reciclável, além de produzido a
partir de maciços florestais cultivados com essa finalidade, e cujo
aumento da demanda, que ocorrerá em função da produção dessas
embalagens, não causará danos às florestas nativas brasileiras.

Pesquisas realizadas para este fim mostraram que enquanto uma
sacola plástica acomoda 3,5 itens, uma sacola de papel pode
acomodar até 10 itens, provocando uma redução significativa no
custo.

Trata-se, sem dúvida, de um problema de educação ambiental, cuja
solução demanda ações com resultados concretos a médio ou longo
prazo. Por isso, apresentamos este projeto de lei que propõe uma
ação de curto prazo, com resultados práticos imediatos. O uso de
embalagens recicláveis e biodegradáveis é quase inofensivo ao meio
ambiente, e sua rápida degradação deverá minimizar os impactos
ambientais gerados pelas embalagens plásticas, até que as ações de
cunho educacional possam alinhar os trabalhos de competência do
poder público com a participação consciente da sociedade.

- 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 437/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 767/2003)

Cria o Programa Primeiro Crédito para a Juventude Rural no Estado
de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Programa Primeiro Crédito para a

Juventude Rural no Estado de Minas Gerais.
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Art. 2º - O Programa tem por objetivo financiar atividades
agropecuárias, agrossilvicultura, turismo rural, agroturismo, artesanato
rural e aqüicultura, com base nos princípios da agroecologia e da
agricultura orgânica, nas seguintes modalidades:

I - custeio: financiamento dos beneficiários enquadrados como
jovens rurais, de acordo com o projeto específico de financiamento;

II - investimento: financiamento da implantação, ampliação ou
modernização da infra-estrutura de produção e serviços na
propriedade rural, de acordo com os projetos de empreendimentos
com interesses individuais ou coletivos (associações ou cooperativas);

III - aquisição de terra: financiamento para aquisição de terras por
jovens que não possuam propriedade ou sejam parceiros, posseiros,
arrendatários, meeiros ou trabalhadores assalariados rurais.

Art. 3º - São beneficiários do Programa Primeiro Crédito para a
Juventude Rural os jovens rurais com idade de 18 a 32 anos:

I - filhos de assentados pelos programas nacional e estadual de
reforma agrária;

II - trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar;
III - remanescentes de quilombos e indígenas;
IV - que exploram a terra na condição de posseiro, meeiro,

arrendatário, parceiro ou assalariado rural;
V - que não disponham de título de propriedade;
VI - que tenham o trabalho familiar como base na exploração das

atividades na propriedade rural;
VII - que obtenham renda bruta anual familiar de até R$30.000,00,

excluídos os proventos vinculados a benefícios previdenciários
provenientes de atividades rurais.

Art. 4º - Os créditos podem ser concedidos de forma individual,
coletiva (quando formalizados com grupo de jovens agricultores
familiares, para finalidades coletivas) ou grupal (quando formalizados
com grupo de jovens agricultores, para finalidades individuais), com
base nos princípios do associativismo e do cooperativismo.

§ 1º - A liberação dos créditos exigirá projeto técnico que demonstre
a viabilidade técnica, econômica, ambiental e social do
empreendimento.

§ 2º - A EMATER-MG e os sindicatos de trabalhadores rurais serão
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os responsáveis pelo fornecimento da carta de aptidão para o acesso
ao crédito.

Art. 5º - O Poder Executivo, através de regulamentação, disporá
sobre as fontes de recursos para a viabilização do Programa Primeiro
Crédito para a Juventude Rural, bem como sobre as formas de
garantia para concessão do crédito pelas instituições financeiras
credenciadas.

Art. 6º - A gestão do Programa se dará através de um Conselho de
Administração formado pela EMATER-MG, o qual deliberará sobre a
fiscalização, a aplicação dos recursos e a inclusão de novos jovens
rurais.

Art. 7º - A prestação de contas será feita pelo Conselho da
EMATER-MG e pelos agentes financeiros credenciados pelo Poder
Executivo, que serão os responsáveis pelo acompanhamento da
liquidação dos créditos nas respectivas datas de vencimento, dentro
de cada modalidade de crédito, nos mesmos modelos adotados na
liberação dos recursos na linha do PRONAF.

Art. 8º - A assistência técnica, a extensão rural e a formação
profissional, vinculadas ao Programa Primeiro Crédito para a
Juventude Rural, se darão nos termos dos arts. 247 e 11, inciso VIII,
da Constituição Estadual e serão prestadas:

I - pela EMATER-MG;
II - pelas Secretarias Municipais de Agricultura, através dos seus

Conselhos Municipais Agropecuários;
III - por associações de produtores, cooperativas, universidades e

outras instituições conveniadas.
Art. 9º - Os limites e os prazos para reembolso dos financiamentos

serão os seguintes:
I - custeio: o limite máximo será R$3.000,00 (três mil reais), com

prazo de um ano para liquidação do financiamento, a partir da
contratação;

II - investimento: o limite máximo será R$10.000,00 (dez mil reais),
com prazo de oito anos para a liquidação do financiamento, incluídos
três anos de carência, a partir da contratação, sendo que, no caso
específico de reflorestamento, os prazos serão de doze anos para a
liquidação e seis anos de carência;
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III - aquisição de terra: o limite máximo será R$25.000,00 (vinte e
cinco mil reais), com prazo de vinte anos para a liquidação do
financiamento, incluídos três anos de carência, a partir da contratação.

Parágrafo único - Os limites de crédito para cada modalidade de
financiamento serão atualizados monetariamente a cada exercício
fiscal, tendo por base a poupança.

§ 1º - Os jovens beneficiados pelo Programa poderão ter renovação
automática de seu contrato como bônus de adimplência, quando os
pagamentos forem efetuados nos seus respectivos vencimentos, até o
final do contrato.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Os jovens têm merecido apenas referências nos

processos de negociação de políticas junto aos órgãos oficiais e como
parte de estatísticas e registros, mas pouco se tem feito para
considerá-los como pessoas beneficiárias nos programas de crédito
para agricultura no Brasil.

A juventude tem uma importância vital para o futuro da agricultura
familiar em Minas Gerais e no Brasil, mas há algum tempo tem estado
à margem das principais políticas públicas adotadas pelos Governos,
principalmente em relação ao acesso ao crédito. Outra dificuldade
enfrentada pela juventude rural ocorre no acesso às novas
tecnologias, a qual prejudica o uso destas no processo produtivo e
reduz sua competitividade no mercado globalizado e dinâmico do
setor agropecuário.

Atualmente, menos de 20% da população mineira é rural. Uma
forma de viabilizar social e economicamente parte da juventude, para
que permaneça no meio rural, gerando renda e emprego, é utilizar
alternativas que propiciem o desenvolvimento sustentável e, assim,
garantam a manutenção dos jovens no meio rural.

A opção pelo atual modelo de desenvolvimento da agricultura
brasileira deixou a agricultura familiar à margem das políticas públicas
específicas para a juventude rural, herdeira de solos empobrecidos e
águas contaminadas, excluindo esse segmento estratégico para a
preservação da biodiversidade e a garantia da segurança alimentar
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brasileira.
Esse processo teve influência direta na saída em massa de jovens

do meio rural. Hoje temos no campo uma população envelhecida, com
idade média superior a 55 anos, sem perspectivas de melhorias caso
as condições atuais das políticas públicas permaneçam inalteradas.

Na Constituição Federal, no Capítulo III, que trata da Política
Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária, define-se, nos arts. 184 a
191, o papel do Governo Federal no apoio ao desenvolvimento do
setor agropecuário.

A finalidade do Programa Primeiro Crédito é dar apoio financeiro às
atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante
emprego direto da força de trabalho do jovem rural e sua família. É
uma linha de crédito específica para jovens rurais, com idade entre 18
e 32 anos, que visa possibilitar investimentos e custeio na
propriedade, na formação e capacitação técnica e na aquisição de
terra.

O Primeiro Crédito atenderá a uma demanda reprimida de grande
interesse social. Apoiará um setor fundamental para o
desenvolvimento econômico e social de Minas Gerais. Além disso, o
custo da geração de um emprego na área agrícola é 28 vezes menor
que no meio urbano. Ressalte-se que é o setor da economia que
responde mais rapidamente aos investimentos realizados. O
Programa Primeiro Crédito é mais um instrumento que se oferece ao
Poder Executivo Estadual em apoio ao desenvolvimento da agricultura
familiar em nosso Estado.

- 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 438/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 712/2003)

Dá nova redação ao art. 20 da Lei nº 10.453, de 22 de janeiro de
1991.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 20 da Lei nº 10.453, de 22 de janeiro de 1991, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20 - A delegação de serviços de transporte coletivo rodoviário
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intermunicipal de passageiros pelo Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - terá vigência de
cinco anos, vedadas novas prorrogações, sendo que, após este
período, os contratos deverão ser obrigatoriamente licitados.

Parágrafo único - O DER-MG promoverá a abertura de processo
licitatório no prazo de cento e vinte dias antes do vencimento da
delegação de que trata o “caput” deste artigo, observando o mesmo
prazo para a realização de licitação para as concessões já vencidas.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O sistema de delegação de serviços de transporte

coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no território do
Estado, de competência do DER-MG, favorece a existência de
práticas cartoriais, permitindo a umas poucas famílias controlar a
exploração desse ramo de atividade em Minas Gerais. O que se vê é
um número reduzido de grandes empresas perpetuando-se na
operação das linhas de transporte coletivo intermunicipal e
acumulando enorme poder político, o que impede qualquer mudança
que possa representar a perda, ainda que parcial, de seus privilégios.

Formalmente, as delegações são feitas por meio de processo
licitatório, na modalidade “concorrência”, com prazo de validade de
dez anos. Vencido esse prazo, não são promovidas outras licitações.
As delegações resultantes da delegação original e única são
simplesmente prorrogadas, observando-se apenas critérios de bom
desempenho dos delegatários. Esse procedimento impede que outras
empresas se habilitem para a prestação desse serviço, ferindo o
disposto no art. 170, IV, da Constituição Federal, que estabelece o
princípio da livre concorrência. A ausência de licitações para as
delegações impede o oferecimento de menores tarifas e melhores
serviços e condições de segurança aos usuários.

Novos processos licitatórios para delegação dos serviços
intermunicipais podem proporcionar ganhos financeiros ao Estado,
como já ocorreu na Capital por ocasião da renovação das permissões
do sistema de transporte coletivo local. Há estimativas correntes no
meio parlamentar de que as licitações poderiam proporcionar ao
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Estado cerca de R$250.000.000,00, recurso que deveria ser aplicado
na conservação da malha rodoviária estadual e em programas sociais.

Assim, somente a alteração da legislação vigente poderá corrigir os
vícios existentes no regime de delegação, e é com essa finalidade que
apresentamos este projeto de lei.

A rápida tramitação e aprovação da proposição vai demonstrar a
preocupação maior da Casa com o interesse público, resgatando o
princípio da igualdade de oportunidades para todas as empresas,
incentivando a competitividade e a livre concorrência, sem nenhum
tipo de preferência nem distinção entre os licitantes, e, ao mesmo
tempo, capacitando o Estado para o cumprimento de suas atribuições.

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

PROJETO DE LEI Nº 439/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 678/2003)

Dispõe sobre bloqueador de celulares em presídios, casas de
detenção, penitenciárias, cadeias e distritos policiais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo obrigado a instala r Bloqueador de

Sinais de Radiocomunicações – BSR - nas penitenciárias, nas casas
de detenção, nos presídios, nos distritos policiais e nas cadeias
públicas no Estado.

Art. 2° - A antena utilizada no sistema de bloqueio s de sinais de
radiocomunicações deve ser certificada e homologada de acordo com
a regulamentação específica emitida ou adotada pela ANATEL.

Art. 3° - A potência entregue pelo transmissor à an tena deve ser a
mínima necessária à realização efetiva do bloqueio dos serviços de
radiocomunicação.

Art. 4° - As faixas de radiofreqüências para operaç ão de BSR são as
previstas nos regulamentos de canalização e condições de uso das
faixas de radiofreqüências utilizadas para acesso a serviços de
telecomunicações.

Art. 5° - O BSR não deve interferir em radiofreqüên cias ou faixas de
radiofreqüências fora dos limites estabelecidos para interferência com



1399

a finalidade de bloqueio de sinais de radiocomunicações.
Art. 6° - A ação do BSR deve ser eficaz para toda e  qualquer

tecnologia aplicável aos serviços de radiocomunicações utilizados na
localidade selecionada.

Art. 7° - O BSR e os demais equipamentos do sistema  de bloqueio
de sinais de radiocomunicações devem ser resistentes às condições
ambientais relativas a ambientes externos, sujeitos a intempéries.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O processo de bloqueio de celulares consiste em

instalar equipamento destinado a bloquear sinais de
radiocomunicação. A sociedade brasileira convive com a insegurança
diária gerada pelo avanço da marginalidade em todos os segmentos.
Embora a telefonia celular tenha surgido para facilitar a vida dos
cidadãos, há uma modalidade de telefone celular recentemente
utilizada por marginais, a dos celulares pré-pagos, que têm motivado a
realização de inúmeras ocorrências policiais lamentáveis, entre essas,
a de seqüestros, a de formação e comando de quadrilhas.

A fim de preservar o que nos é possível no âmbito de nosso Estado
e com o desejo de que outros Estados acompanhem o mesmo
processo, apresentamos este projeto de lei, acreditando que, dessa
forma, serão minimizadas as oportunidades do uso desregrado de
telefones celulares.

- 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 440/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 677/2003)

Cria o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura da Zona da Mata e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na

Zona na Mata.
Parágrafo único - Integram o Pólo de Desenvolvimento da

Fruticultura da Zona da Mata, criado por esta lei, os Municípios de
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Acaiaca, Argirita, Astolfo Dutra, Bicas, Cataguases, Chácara, Coronel
Pacheco, Descoberto, Divinésia, Goianá, Guarará, Itamarati de Minas,
Laranjal, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Olaria, Piau, Presidente
Bernardes, Rio Novo, Rochedo de Minas, Rodeiro, Santa Bárbara do
Monte Verde, Santa Rita do Jacutinga, Santana de Cataguases,
Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, São João
Nepomuceno, Senador Cortes, Tabuleiro, Teixeiras, Tocantins, Viçosa
e Volta Grande.

Art. 2º - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento econômico e social da região, na forma
prevista nesta lei, as empresas da agroindústria e os fruticultores dos
municípios integrantes do Pólo criado por esta lei que venham a
expandir suas atividades e os que nele venham a se instalar.

Art. 3º - Constituem incentivos a serem concedidos às agroindústrias
e aos fruticultores a que se refere o art. 2º desta lei:

I - a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual
competente, compreendendo estudos de solo e suporte tecnológico;

II - a prestação de serviços e a execução de obras de infra-estrutura,
pelos diversos órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta, para a implementação dos projetos a que se refere o inciso I;

III - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições
especiais para o financiamento de ações, projetos e iniciativas
relacionadas às atividades da fruticultura no Pólo criado por esta lei.

Art. 4º - Constituem benefícios fiscais a serem concedidos às
agroindústrias e aos fruticultores a que se refere o art. 2º:

I - a redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS - para até 12% (doze
por cento) nas operações internas destinadas à aquisição de insumos
e equipamentos utilizados em sua atividade, observados os prazos,
formas e condições estabelecidos em regulamento;

II - a concessão de período de carência de dois anos, contado do
início de suas atividades, para o recolhimento do ICMS pelas
empresas integrantes do Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura,
findo o qual o pagamento será efetuado em doze parcelas mensais,
iguais e sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a
partir do terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas
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condições estabelecidas na legislação em vigor;
III - a concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de

competência federal, mediante convênio do Estado com a União.
Art. 5º - Os municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1º

desta lei poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder
benefícios fiscais às empresas que implantarem projetos
agroindustriais em seus territórios.

Art. 6º - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 7º - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa,
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao Pólo de
Desenvolvimento da Fruticultura da Zona da Mata, criado por esta lei,
incluindo-se o número de empresas atendidas e o montante de
recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.

Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Esta proposição visa à criação do Pólo de

Desenvolvimento da Fruticultura da Zona da Mata, compreendendo a
oferta de incentivos que permitam o surgimento de infra-estrutura
agroindustrial e produtiva adequada para sua implementação nestas
33 cidades: Acaiaca, Argirita, Astolfo Dutra, Bicas, Cataguases,
Chácara, Coronel Pacheco, Descoberto, Divinésia, Goianá, Guarará,
Itamarati de Minas, Laranjal, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Olaria,
Piau, Presidente Bernardes, Rio Novo, Rochedo de Minas, Rodeiro,
Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita do Jacutinga, Santana de
Cataguases, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, São
João Nepomuceno, Senador Cortes, Tabuleiro, Teixeiras, Tocantins,
Viçosa e Volta Grande.

A implantação da fruticultura na Zona da Mata trouxe decisivo
incremento à agroindústria e à produção nessa região, que carece,
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portanto, de incentivos para o seu efetivo desenvolvimento, uma vez
que se percebe o notório aumento do número de fruticultores e a
demanda crescente de seus produtos em todo o mercado nacional.
Além disso, o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura da Zona da
Mata incrementará a criação de empregos na região, direta e
indiretamente.

A agroindústria é de fundamental importância para o
desenvolvimento da Zona da Mata e amplia para o Estado a base de
arrecadação, sobretudo proporcionando a geração de novos
empregos e renda.

Por essas razões, conto com os nobres pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 441/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 676/2003)

Dispõe sobre a criação do Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura
na Região do Sul de Minas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na

Região do Sul de Minas.
Parágrafo único - Integram o Pólo de Desenvolvimento da

Fruticultura da Região do Sul de Minas, criado por esta lei, os
Municípios de Carmo do Rio Claro, Carvalhópolis, Conceição da
Aparecida, Poço Fundo, Serrania, Aiuruoca, Andrelândia, Arantina,
Bom Jardim de Minas, Carvalhos, Cruzília, Minduri, Passa-Vinte,
Seritinga, Serranos, Cristina, Virgínia, Carrancas, Lavras,
Nepomuceno, Alpinópolis, Itaú de Minas, São José da Barra,
Albertina, Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino, Bom
Repouso, Borda da Mata, Bueno Brandão, Munhoz, Senador José
Bento, Cordislândia, Heliodora, São João da Mata, São Sebastião da
Bela Vista, Silvianópolis, Turvolândia, Alagoa, Cambuquira, Itamonte,
Itanhandu, Lambari, Passa-Quatro, Pouso Alto, São Sebastião do Rio
Verde, Campo do Meio, Campos Gerais, Carmo da Cachoeira, Guapé,
Ilicínea, Santana da Vargem, São Bento Abade, São Tomé das Letras,
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Três Corações e Três Pontas.
Art. 2º - O Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na Região do Sul

de Minas visa a:
I - incentivar a produção, a industrialização, a comercialização e o

consumo de frutas;
II - promover o desenvolvimento de pesquisas e experimentos que

visem à melhoria da qualidade e à produtividade da fruticultura, nas
diversas fases de produção e beneficiamento;

III - contribuir para a geração de empregos, para o aumento da
renda no meio rural e para a melhoria das condições de vida nos
municípios participantes, observando-se os princípios do
desenvolvimento sustentável;

IV - incentivar e apoiar projetos de qualificação profissional e
capacitação voltada para a fruticultura.

Art. 3º - Compete ao Poder Executivo, na constituição do Pólo de
Desenvolvimento da Fruticultura na Região do Sul de Minas:

I - estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo
entre os produtores, em particular nas ações voltadas para a irrigação,
a compra de insumos, a industrialização e a comercialização do
produto;

II - criar mecanismos que facilitem a padronização e a classificação
dos produtos e das embalagens, com vistas à instituição de
certificados de qualidade;

III - implantar sistema de informação de mercado, interligando
órgãos públicos, empresas, cooperativas e associações de
produtores, com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão
dos agentes envolvidos no negócio frutícola;

IV - exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação das
plantas, bem como do uso de agrotóxicos;

V - a destinação de recursos específicos para a pesquisa, a
inspeção sanitária, a assistência técnica e a extensão rural;

VI - fornecer assistência técnica aos produtores, sendo esta gratuita
para a agricultura familiar;

VII - desenvolver ações de capacitação profissional de técnicos,
agricultores e trabalhadores, aí incluindo os aspectos gerenciais e de
comercialização;
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VIII - incentivar, nas regiões produtoras de frutas, a implantação de
agroindústrias, em especial os empreendimentos autônomos
pequenos e médios e os de cooperativas ou de associações de
produtores;

IX - facilitar aos produtores carentes de recursos, às cooperativas e
às associações de produtores o acesso ao crédito nas instituições
públicas de fomento do Estado, no BNDES e junto ao Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO.

§ 1º - Para atender ao disposto neste artigo, poderão ser celebrados
convênios e contratos com entidades de direito público ou privado que
desenvolvam atividades nas áreas de atuação do programa.

§ 2º - O Estado deverá instituir linhas de financiamentos a projetos
de investimentos e custeio com custo compatível com seu propósito
social.

Art. 4º - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento da fruticultura na região os produtores
rurais, as indústrias de beneficiamento, as empresas de comércio e as
instituições voltadas para a capacitação profissional instaladas nos
municípios que compõem o Pólo de Desenvolvimento e que
efetivamente se integrem nos objetivos estabelecidos no art. 2º.

Art. 5º - Constituem benefícios fiscais a serem concedidos às
agroindústrias e aos fruticultores a que se refere o art. 4º:

I - a redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS - para até 12% (doze
por cento) nas operações internas destinadas à aquisição de insumos
e equipamentos utilizados em sua atividade, observados os prazos, as
formas e as condições estabelecidos em regulamento;

II - a concessão de período de carência de dois anos contados do
início de suas atividades, para o recolhimento do ICMS pelas
empresas integrantes do Pólo de Fruticultura, após o fim do qual o
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições
estabelecidas na legislação em vigor;

III - a concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de
competência federal, mediante convênio do Estado com a União.
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Art. 6º - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data da sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto pretende incentivar a fruticultura e as

agroindústrias, agregando valor à produção agrícola, criando
condições para aumentar a oferta de empregos e contribuindo para o
desenvolvimento regional do Sul de Minas.

Outra questão importante é a necessidade de aumentar a
diversidade de frutas produzidas e principalmente agregar valor à
produção com o beneficiamento e a industrialização das frutas,
criando uma cadeia produtiva capaz de desenvolver a economia
regional.

Outro aspecto do projeto diz respeito ao incentivo aos pequenos e
aos médios produtores, estimulando a criação de associações e
cooperativas de produção e facilitando o acesso ao crédito.

Ao estimular a formação profissional, o projeto também cria
condições para qualificar os trabalhadores e inseri-los no mercado de
trabalho, além de garantir a qualidade da produção e do
beneficiamento. A criação de postos de trabalho derivados do
incentivo à fruticultura amplia o alcance social deste projeto.

A evolução da fruticultura no Sul de Minas e a própria demanda dos
agricultores, fizeram com que a antiga Estação Experimental de
Viticultura e Enologia diversificasse seus trabalhos, sendo atualmente,
além da uva e do vinho, trabalhadas outras espécies importantes para
a economia regional, como pessegueiros, ameixeiras, nectarineiras,
figueiras, caquizeiros, morangueiros e amoreiras.

No Sul de Minas, há diversas pequenas indústrias que produzem
polpas, doces, compotas e geléias. Ali também se localiza a única
processadora e concentradora de suco de laranja no Estado, que é a
Campinho Citrus.
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- 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 442/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 675/2003)

Dispõe sobre aquisição de unidades habitacionais por integrantes da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do
Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º- Aos integrantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros

Militar e da Polícia Civil do Estado que, comprovadamente, não sejam
proprietários de imóvel residencial ou mutuários do Sistema
Financeiro de Habitação - SFH -, fica assegurado o direito de se
habilitarem para aquisição de unidades pertencentes aos conjuntos
habitacionais construídos pelo poder público estadual.

I - Poderão usufruir o benefício: todos os policiais civis, bombeiros e
policiais militares em atividade, independentemente de suas patentes;

II - aqueles que estão temporariamente afastados por motivos de
saúde.

Parágrafo único - Terão crédito previamente aprovado, um ano de
carência e prazo de até vinte e cinco anos para quitação do imóvel os
que comprovarem mais de cinco anos de serviço.

Art. 2º - As unidades habitacionais não poderão ser vendidas ou
locadas pelo adquirente até a quitação total do imóvel.

Art. 3º - O art. 1° da Lei nº 11.830, de 6 de julho  de 1995, fica
acrescido do seguinte inciso VIII:

“Art. 1° - ........................................ .......
VIII - construção de unidades habitacionais para Polícia Militar,

Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil.”.
Art. 4º - O Poder Executivo providenciará para que, no mínimo, 10%

(dez por cento) das unidades constantes dos conjuntos habitacionais
referidos por esta lei sejam reservados aos integrantes da Polícia
Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil.

Art. 5º - O disposto nesta lei aplica-se aos conjuntos habitacionais
construídos exclusivamente com recursos públicos do Estado, bem
como àqueles para cuja construção o poder público estadual tenha
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contribuído de alguma forma.
Art. 6º - Ficam quitados os imóveis financiados pelo Fundo Estadual

de Habitação, adquiridos por policiais civis, policiais militares e
bombeiros militares, em caso de invalidez permanente ou morte.

Parágrafo único - A invalidez do beneficiário será declarada por
serviço médico oficial, obedecendo-se à Classificação Internacional de
Doenças - CID.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias, a serem contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Os baixos salários que são atribuídos aos integrantes

da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil do
Estado trazem-lhes, como conseqüência, a impossibilidade da
conquista da casa própria.

Essa assertiva é constatada facilmente quando se verifica que são
inúmeros os policiais militares que, para sobreviver, são obrigados a
morar em condições precárias, em locais que não são compatíveis
com as funções que exercem.

Com efeito, é comum aos jornais apontarem casos de policiais que
habitam casebres, nas favelas da Capital e em periferias, convivendo
diuturnamente com marginais, o que dificulta e prejudica sua atuação
profissional.

Dentro desse quadro, parece-nos justo que o poder público se
preocupe com o problema, oferecendo soluções para diminuir as suas
conseqüências negativas.

Assim, estamos apresentando este projeto de lei, cujo objetivo é
garantir aos policiais que, comprovadamente, não sejam proprietários
de imóveis residenciais o direito de disputarem uma unidade nos
conjuntos habitacionais construídos com recursos públicos ou com a
participação do Estado.

Como os beneficiados são servidores que estão sempre colocando
em risco suas vidas para proteger a sociedade, nada mais justo que o
Estado os assista se forem colhidos pelo infortúnio e se tornarem
inválidos para o exercício da função, conforme também pretende este
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projeto, que se propõe a servir de instrumento para tentar minorar
esse drama que muito aflige os policiais e os seus familiares, quando
são acometidos por acidentes que os tornam inválidos para combater
o crime.

Esses casos são muito freqüentes entre os policiais civis e militares
e bombeiros militares, que, na defesa da sociedade, são vitimados e
remetidos para a reserva com soldos bastante baixos.

Assim, é indispensável que o Poder Legislativo cumpra o seu papel
institucional de resguardar a integridade física e moral daqueles que
são responsáveis pela segurança pública em nosso Estado.

- 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 443/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 640/2003)

Dispõe sobre área desapropriada pelos Governos Estadual e
Federal, no Estado de Minas Gerais, para fins de assentamentos de
sem-terras e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Toda área desapropriada no Estado pelos Governos

Estadual e Federal, para fins de assentamentos de sem-terras,
deverá, obrigatoriamente, destinar no mínimo um lote para um técnico
agrícola, para cada cinqüenta lotes destinados aos assentados.

§ 1º - O técnico agrícola residente deverá prestar assessoria às
famílias assentadas, no tocante ao plantio, colheita, comercialização,
conservação do solo, instalações rurais, reparo de equipamentos,
treinamentos e associativismo.

§ 2º - Fica assegurado aos filhos dos assentados com curso de
técnico agrícola a prioridade na destinação dos lotes de que trata o
“caput” deste artigo.

§ 3º - Na impossibilidade de observar o § 2º, será o técnico agrícola
escolhido pela maioria dos assentados.

Art. 2º - Para efeito desta lei, é considerado técnico agrícola o
profissional que:

I - tenha concluído Cursos Técnicos Agrícolas de 2º Grau;
II - seja portador de diploma de habilitação específica, expedido por
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instituição de ensino estrangeiro, reavaliado na forma da legislação
pertinente em vigor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei ora em apreciação visa proporcionar

condições satisfatórias às famílias de colonos em áreas destinadas a
assentamentos, no que tange ao aproveitamento e à permanência nas
referidas áreas.

São de pleno conhecimento da sociedade em geral as dificuldades
encontradas pelos órgãos governamentais no que concerne à fixação
dos colonos nas terras a eles destinadas.

Por esta proposição, visamos propiciar condições plenas para o
plantio adequado de culturas, bem como para o devido cuidado com a
conservação do solo e a comercialização, através da permanência de
um técnico agrícola nas glebas destinadas às famílias dos colonos.

Igualmente, tivemos a preocupação de assegurar aos filhos dos
assentados, desde que devidamente habilitados em curso regular e
reconhecido, prioridade nos lotes destinados aos técnicos agrícolas
que darão suporte aos colonos, da mesma forma que, na ausência
desse técnico, é assegurada a livre escolha pela maioria dos
assentados.

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

PROJETO DE LEI Nº 444/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 221/2003)

Dispõe sobre a responsabilidade das indústrias farmacêuticas e das
empresas de distribuição de medicamentos de dar destinação
adequada a medicamentos com prazos de validade vencidos e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É de responsabilidade das indústrias farmacêuticas e das

empresas de distribuição de medicamentos dar destinação adequada
aos produtos que estiverem sendo comercializados na rede de
farmácias no Estado de Minas Gerais e estejam com seus prazos de
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validade vencidos ou fora de condições de uso.
§ 1º - Para efeito desta lei, considera-se farmácia o estabelecimento

de manipulação de fórmulas magistrais e oficiais, de comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos,
compreendendo o de dispensação e do atendimento privativo de
unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência
médica.

§ 2º - Para efeito desta lei, consideram-se empresa de distribuição a
distribuidora e o fornecedor de insumo e medicamentos aos
estabelecimentos de manipulação de fórmulas magistrais e oficiais, de
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento
privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de
assistência médica.

Art. 2º - É assegurado às farmácias recusar o recebimento de
produtos farmacêuticos cujos prazos de validade específicos tenham
decorrido em mais de um terço de sua totalidade.

Parágrafo único - A assunção, pela indústria farmacêutica, de
compromisso de imediata substituição dos medicamentos cujos
prazos de validade venham a expirar em poder das farmácias e das
empresas de distribuição excepciona a prerrogativa disposta no
“caput” deste artigo.

Art. 3º - A partir do dia em que expirar o prazo de validade dos
medicamentos, as farmácias informarão aos fabricantes a lista de
medicamentos que tenham seus prazos de validade vencidos a fim de
que sejam tomadas as medidas determinadas por esta lei.

§ 1º - No prazo máximo de quinze dias a contar do recebimento das
informações de que trata o “caput” deste artigo, os fabricantes ou as
empresas de distribuição de medicamentos providenciarão o
recolhimento dos produtos para a destinação legalmente aplicável a
cada caso.

§ 2º - A substituição a que se refere o parágrafo único do art. 2º
pelas indústrias farmacêuticas dos medicamentos cujos prazos de
validade expirem em poder das farmácias e das empresas de
distribuição dar-se-á no prazo mínimo de quinze dias a partir da
notificação.



1411

§ 3º - Caso o medicamento cuja distribuição foi assegurada já não
seja fabricado, fica a indústria farmacêutica obrigada a restituir à
farmácia, ao distribuidor ou à entidade adquirente as quantias pagas,
monetariamente corrigidas.

§ 4º - Caso o medicamento seja fornecido pelos distribuidores
representantes da venda de medicamentos da indústria farmacêutica,
este será o canal de retorno para o legítimo ressarcimento da indústria
para a farmácia ou a entidade adquirente.

Art. 4º - Considera-se antecipadamente vencido o medicamento cuja
posologia não possa ser inteiramente efetivada no prazo de validade
ainda remanescente.

Art. 5º - A inobservância dos dispositivos constantes na presente lei
sujeitará os infratores às penalidades previstas na Lei nº 13.317, de 24
de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais.

Art. 6º - A atividade que tenha por objetivo a destinação final dos
medicamentos vencidos ou fora de condições de uso, a ser exercida
no território do Estado de Minas Gerais, deve ser submetida a prévia
análise e licenciamento da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -, de conformidade com as normas ambientais vigentes.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O comércio varejista de produtos farmacêuticos, que

compreende a comercialização de farmácias e drogarias, é o único
ramo de atividades no País que tem preços controlados pelo Governo.

As farmácias e drogarias compram os medicamentos por preços
determinados pelos fabricantes e, seguindo a margem de lucro de
30% imposta pelo Governo, através da Portaria nº 37/92, do Ministério
da Economia Fazenda e Planejamento, que regulamenta o comércio
farmacêutico, acham o valor final da venda, comumente chamado de
preço máximo ao consumidor.

As farmácias e drogarias são estabelecimentos comerciais
diferentes do comércio comum; primeiro porque necessitam de
funcionários especializados que conheçam profundamente os
produtos à venda nas prateleiras, nos balcões e nas gôndolas, dêem
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orientação aos consumidores e exerçam a difícil missão de ler receitas
médicas.

As farmácias e drogarias praticam horário extenso para melhor
atender à população, abrindo às 7 horas e encerrando o expediente
às 22 horas. Abrindo durante 15 horas, necessitam de duas turmas de
empregados para cumprirem os horários.

A quase totalidade das farmácias e das drogarias abrem suas portas
aos domingos e nos feriados, pagando horas extras aos seus
empregados, além de contratarem segurança a fim de evitarem
assaltos.

O horário praticado por farmácias e drogarias, bem como a abertura
aos domingos e nos feriados, só aumenta suas despesas: turmas
dobradas, salários dobrados, maior consumo de energia, telefone,
água, segurança. A margem bruta de 30% que é destinada às
farmácias e às drogarias compromete 12% de impostos diretos
cobrados sobre o preço máximo ao consumidor.

Desse modo, pagando os impostos restam 18% para cobrir as
despesas com empregados, aluguel, luz, água, telefone, impostos
estaduais e municipais, taxas do Conselho Regional de Farmácia e
outras.

Apesar das dificuldades que estão sendo mostradas, um problema
muito sério vem descapitalizando o comércio varejista de
medicamentos: é a grande incidência de remédios vencidos tirados
diariamente das prateleiras das farmácias. O número desse produtos
é tão grande, que chega a alarmar o proprietário da drogaria. Os
medicamentos existentes nas drogarias em torno de 70% são
compostos de produtos com tarja vermelha, isto é, só podem ser
vendidos sob prescrição médica, e muitos com tarja preta, que obriga
a retenção da receita. Desse modo, a responsabilidade pela saída do
produto é totalmente dos fabricantes, e estes fogem dessa
responsabilidade da troca, mesmo existindo legislação que obriga o
ressarcimento do prejuízo. Falamos da Portaria nº 802 (artigo 12, §
8º), de 8/10/98, do Ministério da Saúde.

De acordo com os órgãos governamentais, o PROCON e o Instituto
Nacional do Meio Ambiente, todo medicamento vencido, danificado ou
avariado, que prejudique a saúde do consumidor é de exclusiva
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responsabilidade da fonte geradora (indústria).
O secretário da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Sr.

Gonçalo Vencina Neto, assinou a referida portaria regulamentando o
canal de distribuição de medicamentos no País, estabelecendo em
seu art. 12, § 8º, a devolução dos produtos com prazo de validade
vencido. Assim sendo, todas as distribuidoras de medicamentos, que
atuam no Brasil, deverão cumprir as devidas formalidades no
recolhimento dos produtos vencidos, sob pena de serem enquadradas
em multas determinadas pelo sistema nacional de vigilância sanitária.

Os Governos Estaduais de Santa Catarina e do Paraná aprovaram
projetos de leis tratando do problema das farmácias e das drogarias
desses Estados. Desse modo, o Estado de Minas Gerais, defendendo
os comerciantes locais, tem que fazer justiça, aprovando este projeto,
a fim de transferir a responsabilidade do ônus dos remédios vencidos
às indústrias farmacêuticas.

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

PROJETO DE LEI Nº 445/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 39/2003)

Determina a inclusão da disciplina “Formação de Condutores de
Veículos” nos currículos do ensino médio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As escolas de ensino médio integrantes do sistema estadual

de ensino incluirão em seu currículo conteúdos e atividades relativos à
cidadania e ao papel do cidadão no trânsito, a serem desenvolvidos
nas várias disciplinas curriculares.

§ 1º - Os conteúdos de que trata o “caput” incluirão conhecimentos
sobre a legislação de trânsito, em especial sobre o Código de Trânsito
Brasileiro, e sobre a formação e o desenvolvimento de atitudes e
comportamentos seguros no trânsito.

§ 2º - A Secretaria de Estado da Educação, com a colaboração do
Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-MG -, elaborará, para
orientação dos estabelecimentos de ensino, sugestão de conteúdo de
formação de condutores de veículos, bem como providenciará a
divulgação de textos e a distribuição do material didático
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correspondente.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua

publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Nos dias 15 e 16/5/99, o Instituto Lumen, da PUC-MG,

realizou em Belo Horizonte pesquisa de opinião pública. Os dados
obtidos apontam a violência como um dos piores problemas vividos
atualmente pela população, superando até as dificuldades
relacionadas com a educação e a saúde. Na opinião dos
entrevistados, que consideram o desemprego a maior causa da
violência, a criação de empregos representaria a solução mais
adequada para o problema, que não corre só em Belo Horizonte.

Outro fato preocupante é o número excessivo de acidentes de
trânsito que vêm ocorrendo ultimamente, muitas vezes com vítimas
fatais. Dados apresentados pelo DETRAN-MG dão conta de que o
Código de Trânsito Brasileiro, com suas pesadas multas e as diversas
campanhas de divulgação de suas normas, não tem sido suficiente
para conter os motoristas, evidentemente despreparados para o
exercício da direção de veículos.

Considerando como grandes problemas o desemprego e a violência
no trânsito, apresento, para análise dos nobres colegas, o presente
projeto de lei. A inclusão da disciplina “Formação de Condutores de
Veículos” nos currículos do ensino médio seria duplamente útil.
Primeiramente, constituiria medida preventiva contra acidentes de
trânsito, familiarizando os jovens com as regras básicas de condução
de veículos e educando-os quanto ao comportamento adequado a ser
adotado no trânsito, em uma fase da vida em que costumam assumir
afoitamente o volante. Em segundo lugar, prepararia os mesmos
jovens para a obtenção de sua habilitação como motorista, dando-lhes
mais condições para sua inserção no mercado de trabalho.

A lei pretendida representaria manifestação da competência
legislativa estadual em caráter suplementar às normas estabelecidas
pela União, no que se refere a “estabelecimento e implantação de
educação para a segurança do trânsito”, conforme dispõe a Carta
Magna em seu art. 23, XII. Prova desse elevado propósito é a
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formatação de convênio que o Ministério da Justiça, por meio do
DENATRAN, tem celebrado com os Estados da Federação,
objetivando a implantação  e a operacionalização do Projeto
Educação - Segurança no Trânsito, instituído pelo DENATRAN, em
consonância com as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, no âmbito das escolas de ensino médio, integrantes da
rede pública estadual, visando ao aprimoramento da formação de
condutores na faixa etária de 16 a 25 anos, na forma do acordo de
cooperação técnica.

Por essas razões, submeto a meus nobres pares este projeto de lei,
contando com seu apoio para que ele seja aprovado.

- 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 446/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 38/2003)

Assegura aos professores da rede pública estadual a gratuidade
para o ingresso em espetáculos culturais do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurada aos professores da rede pública estadual a

gratuidade para o ingresso em espetáculos culturais promovidos ou
patrocinados pelo poder público estadual.

Parágrafo único - Serão beneficiados por esta lei os professores que
se acharem no exercício da docência em estabelecimentos públicos
do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Para usufruir o benefício a que se refere o art. 1º desta lei, o
profissional da educação deverá provar a condição referida no artigo
anterior, por meio de carteira fornecida pela Superintendência
Regional de Ensino a que estiver vinculado.

Art. 3º - O Poder Executivo estabelecerá parceria com redes de
espetáculos culturais, no intuito de viabilizar o expediente do “caput”
do art. 1º desta lei, e promoverá os meios cabíveis de compensação
para as instituições que oferecerem modalidades de espetáculos.

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.
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Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei em tela tem como finalidade possibilitar

ao profissional da educação diversificar seus conhecimentos de forma
assistemática, tornando-o mais versátil, por conseqüência,
preparando-o melhor para enfrentar os desafios de uma sala de aula.
O acesso a novas informações tornou-se uma exigência do mundo
moderno. Não podemos continuar com professores repassando
fórmulas prontas para os estudantes; precisamos preparar os
estudantes, desenvolvendo sua visão crítica. Sem dúvida, os
espetáculos culturais são verdadeiros celeiros de informação. A
cultura é uma ferramenta indispensável a um ensino mais criativo.

Não podemos aceitar que, em plena virada do milênio, nossos
professores ainda não tenham condições para adquirir um bom livro,
freqüentar espetáculos culturais, ter acesso a informações de alto
nível, de forma a assimilar novos valores e poder repassá-los aos
estudantes.

O projeto, portanto, visa a corrigir distorções do processo de ensino
e aprendizagem. Como o estudante estará estimulado a freqüentar
espetáculos culturais, se os professores não lhes repassaram a
importância dessa prática?

Não há como negar que o Estado tem o dever de propiciar ao seu
corpo docente condições para exercer as suas funções. Ser professor
está acima de saber manusear um livro didático. O exercício pleno do
magistério está diretamente ligado à capacidade do professor para
interpretar o texto que vier a ser apresentado, associando-o às
práticas sociais.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação desta 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 Inrterno.

PROJETO DE LEI Nº 447/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 36/2003)

Institui as diretrizes estaduais de educação para saúde no âmbito da
rede estadual de ensino e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A educação para a saúde, como um dos pilares da

concepção de promoção da saúde, tem o objetivo de formar cidadãos
conscientes de seu papel na mudança do atual quadro da saúde no
Estado e habilitá-los para atuar no processo de melhoria de suas
condições de vida.

Art. 2º - Os estabelecimentos de ensino promoverão a educação
para a saúde orientados basicamente pelas seguintes ações:

I - busca de alternativas curriculares e metodológicas integradas nos
programas educacionais em desenvolvimento, a serem definidas em
conformidade com as diretrizes gerais de organização do ensino nas
escolas estaduais, com as orientações da Secretaria de Estado da
Educação e das superintendências regionais de ensino e com a
proposta pedagógica aprovada pelos colegiados escolares em cada
estabelecimento de ensino;

II - aproveitamento dos recursos e tecnologias disponíveis, como
vídeos e programas audiovisuais veiculados pelos Ministérios da
Educação e da Saúde e outros;

III - apoio às iniciativas de caracteres local e regional e à
participação da comunidade interessada;

IV - realização de parcerias entre o Estado, municípios, órgãos
governamentais, organizações da sociedade civil e outros
interessados;

V - avaliação permanente das ações desenvolvidas, visando ao seu
adequado planejamento e, conforme o caso, à sua reorientação.

Art. 3º - Os programas, as atividades e outras propostas
desenvolvidos conforme as estratégias adotadas em cada
estabelecimento de ensino visarão, precipuamente, à garantia de
educação sanitária básica ao educando, compreendendo os seguintes
conteúdos mínimos:

I - noções de higienes corporal e ambiental;
II - educação alimentar e prevenção de doenças decorrentes de

maus hábitos alimentares;
III - noções de saneamento básico e de preservação do meio

ambiente;
IV - orientações sobre:
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a) sexualidade, gravidez na adolescência e formas de contracepção;
b) prevenção, sintomatologia e diagnóstico da AIDS e de outras

doenças sexualmente transmissíveis;
VI - esclarecimentos acerca dos problemas advindos do uso de

drogas e bebidas alcoólicas e da prática do tabagismo;
VII - informações sobre doenças imunopreveníveis e vacinas.
Art. 4º - A execução das ações relativas à educação para a saúde

será desenvolvida por meio da celebração de convênios ou
instrumentos congêneres entre a Secretaria de Estado da Educação e
a Secretaria de Estado da Saúde, com vistas à capacitação dos
profissionais do Quadro de Pessoal do Magistério para a respectiva
função.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Consideramos, ao propor este projeto de lei, que a

educação e a saúde são determinadas na sociedade pelas condições
de vida e de trabalho e pela forma como é organizada a produção da
vida material.

Saúde e educação estão intimamente relacionadas, assim como a
falta de saúde está ligada às carências crônicas da educação, que
condenam principalmente a população mais pobre aos males da
desnutrição, da falta de saneamento básico, das doenças já
controladas.

Priorizar a educação, como necessária à saúde, significa uma nova
maneira de ver a saúde, privilegiando a prevenção e a formação
consciente e crítica de cidadãos capazes do cuidado essencial com o
próprio corpo, com o ambiente que o circunda e com o necessário
respeito ao próximo.

Cuidar da saúde implica, como dito na bela formulação do teólogo
Leonardo Boff, "cuidar da vida que o anima, cuidar do conjunto das
relações com a realidade circundante, relações essas que passam
pela higiene, pela alimentação, pelo ar que respiramos, pela maneira
como organizamos nossa casa e nos situamos dentro de um
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determinado espaço ecológico" (“in" “Saber Cuidar: a Ética do
Humano". Editora Vozes, 1999.).

- 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 448/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 64/2003)

Institui infração administrativa para fins de aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Constitui infração administrativa, para fins de aplicação do

Código de Defesa do Consumidor, a remessa a cartório para protesto,
pelo fornecedor, de título de crédito:

I - sacado contra o consumidor de forma indevida;
II - validamente sacado contra o consumidor e que se tenha tornado

indevido por inexecução contratual, ainda que parcial, por parte do
fornecedor;

III - validamente sacado contra o consumidor, mas referente a débito
já pago.

Art. 2º - A sanção por infração ao disposto nesta lei será imputada
nos termos do disposto no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, e em seu regulamento.

Art. 3º - Os recursos provenientes das multas aplicadas nos termos
desta lei reverterão ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos
ou ao fundo instituído pela pessoa jurídica do direito público que
impuser a sanção.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A proposição em apreço objetiva estabelecer

mecanismos para a proteção ao consumidor quando título de crédito
sacado contra ele sofrer protesto indevido, adotando procedimentos
que resultam em forma mais eficaz para o restabelecimento do seu
crédito.

Nos termos da proposição em análise, passa a ser configurada
infração administrativa, para fins de aplicação das disposições
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constantes no Código de Defesa do Consumidor, a remessa a cartório
para protesto de título de crédito sacado de forma indevida; título que
se tenha tornado indevido em face da inexecução do contrato
originário por parte do fornecedor e, ainda, título validamente sacado,
ainda que o débito correspondente a ele já tenha sido liquidado.

Segundo, ainda, o referido projeto de lei, o fornecedor que adotar,
arbitrariamente, as condutas tipificadas no art. 1º da proposição estará
sujeito às penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11/9/90, medida
bastante salutar, já que tem em vista coibir práticas dessa natureza,
as quais ocorrem diuturnamente no mercado de consumo.

O protesto indevido de títulos de crédito por parte da Serventia
Extrajudicial faz o nome do consumidor lesado ser imediatamente
lançado nos mais diversos bancos de dados de restrição ao crédito
existentes no País. Essa prática resulta em enormes danos e
constrangimentos, sem que o fornecedor, muitas vezes, seja
penalizado pela conduta inescrupulosa.

A proposição em análise corrige as distorções dessa natureza,
tornando-se oportuna e necessária sua aprovação por esta Casa
Legislativa.

- 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 449/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.790/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Casa da Verdade, com
sede no Município de Divinópolis.

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

Verdade, no Município de Divinópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
Antônio Genaro
Justificação: Fundada em fevereiro de 2002, a Associação Casa da

Verdade é uma instituição civil de direito privado, sem fins lucrativos,
de caráter beneficente, com personalidade jurídica distinta,
objetivando ações concretas no combate à fome e dependência
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química de crianças, jovens e adultos, através da manutenção e
promoção de diversos cursos de capacitação e alfabetização, e pela
manutenção de atividades culturais, recreativas e esportivas.

Pela importância e alcance do trabalho desenvolvido pela entidade;
por estarem sendo cumpridas fielmente suas finalidades estatutárias;
por encontrar-se a instituição legalmente amparada e por cumprir as
exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98, conto com o apoio
dos nobres pares para que a Associação Casa da Verdade seja
declarada de utilidade pública estadual.

- 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 450/2007
Transfere sede de entidade educacional para Capital do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Fundação Educacional, criada pela Lei nº 3.038, de 19 de

dezembro de 1963, fica com sua sede transferida para a Capital do
Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - Dentro do prazo de até sessenta dias, a Fundação deverá
efetuar a transferência, comunicando o fato aos órgãos oficiais
competentes.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de março de 2007.
José Henrique
Justificação: A Fundação Universitária da Mantiqueira, criada pela

Lei nº 3.038, cujo nome foi alterado posteriormente para Presidente
Antônio Carlos, atualmente tem suas atividades na Comarca de
Barbacena, onde está a sua sede. Mas, tendo-se expandido para
outras cidades, vem encontrando dificuldades para o seu
gerenciamento educacional nessa localidade. Na Capital do Estado,
terá melhores condições de atuar e de prestar serviços mais eficientes
na administração geral e educacional de sua estrutura.

O projeto acima apenas autoriza a transferência de sua sede dando-
lhe prazo para sua concretização, não tendo assim, maiores
repercussões em sua estrutura e em seus objetivos educacionais.

A aprovação do projeto dará mais eficiência e racionalização a quem
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vem prestando inestimáveis serviços à educação do Estado, daí a
necessidade de 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.

REQUERIMENTOS
Nº 136/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Capitão
Enéas pelo transcurso do 45º aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

Nº 137/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Santa Fé de
Minas pelo transcurso do 45º aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

Nº 138/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Buritizeiro
pelo transcurso do 45º aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 139/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do DNIT com vistas ao
recapeamento asfáltico da Rodovia BR-354 nos trechos entre as
cidades de Formiga e Arcos, Iguatama e Bambuí, Bambuí e Tapiraí-
Córrego Danta até a BR-262 - Alto da Serra.

Nº 140/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da Anatel com vistas a que seja levado
ao Município de Presidente Kubitschek o sistema de telefonia digital
em substituição ao de telefonia analógica. (- Distribuídos à Comissão
de Transporte.)

Nº 141/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Cezar Alexandre Maia,
Presidente do Rotary Clube de Cristais pelo transcurso do Dia
Nacional do Rotariano. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 142/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à “Revista Encontro” pelo
transcurso do quinto aniversário de sua fundação. (- Semelhante
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proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento nº 62/2007, nos termos do §
2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 143/2007, do Deputado Paulo Cesar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Três Marias
pelo transcurso do aniversário de emancipação política desse
Município. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente
pelo Deputado Doutor Viana. Anexe-se ao Requerimento nº 76/2007,
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Transporte e dos Deputados Agostinho Patrús Filho, Weliton Prado
(41), Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi (8), Célio Moreira, Carlin
Moura e outros, Gilberto Abramo (4) e Sargento Rodrigues (3).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais e de Educação e dos Deputados Ruy Muniz e
Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira.

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas,
Defensoras e Defensores Públicos do Estado, estive afastado, neste
princípio da legislatura, por motivo de saúde. Gostaria de dar boas-
vindas aos Deputados que conseguiram se reeleger, principalmente
aos novatos que chegaram a esta Casa, em especial ao meu amigo
Pinduca, Deputado de Betim, e ao Deputado Rômulo Veneroso, que
também conseguiu uma expressiva votação e faz parte do grupo
político de Betim, ao lado do Deputado Inácio Franco. Este, embora
seja de Pará de Minas, concentra as suas atividades em Betim por
vários e vários anos.

Inácio, consideramos V. Exa. um Deputado de Betim que lutará
pelos interesses de Minas Gerais, ao lado do Rômulo, do Pinduca e
dos demais Deputados. Sem dúvida nenhuma, será muito honroso
para nós V. Exa. integrar a bancada de Betim. Espero que juntos
possamos defender os interesses não somente de Betim, mas
também do Estado.

Ocupo esta tribuna nesta tarde, em primeiro lugar, para tratar de um
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assunto muito importante, a luta dos Defensores Públicos de Minas
Gerais por melhores salários e, por que não dizer, por uma
equiparação aos outros Estados e à União. Posso dizer isso de
cadeira porque, de longa data, venho acompanhando a Defensoria
Pública de Minas Gerais. Aliás, não só eu, mas também vários
Deputados desta Casa que sempre têm defendido os interesses do
Estado e, acima de tudo, dos Defensores Públicos do Estado.

Completam, hoje, 40 dias que os Defensores Públicos estão em
greve. Temos 150 comarcas paralisadas no Estado de Minas Gerais.
Conversava com o Deputado João Leite, com quem tive a honra de
participar da CPI Carcerária, como relator, em 1997. Desta Comissão
participaram também o Deputado Durval Ângelo e outros. Lembrei-lhe
de que, naquele ano, fizemos um projeto de lei criando a
obrigatoriedade de, em cada comarca, haver um Defensor público.

Sabemos da luta que teve o Governador Aécio Neves para que
pudéssemos avançar, objetivando melhorar as condições de trabalho
da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Há bem pouco
tempo, tínhamos uma Defensoria Pública desaparelhada, que nem
sequer tinha um computador para prestar bons serviços. Sabemos
também que se trata de uma classe que luta, como lutaram os
Defensores Públicos do Mato Grosso do Sul, por autonomia
financeira. Isso ainda não foi possível em Minas Gerais. Temos
consciência dos avanços, mas também, Deputado João Leite,
sabemos que muitas coisas precisam ser melhoradas.

Somos favoráveis a que sejam bem remunerados aqueles que
representam os Poderes. Os Juízes e os Promotores têm hoje um
bom salário. Se aquele que acusa, o Promotor, deve ter um bom
salário, o que defende, que tem uma importância crucial para os
menos favorecidos, também deve tê-lo.

O Deputado João Leite foi testemunha de que, nas várias visitas que
fizemos às penitenciárias, se não fossem os Defensores, a situação
seria mais caótica. Realmente, precisamos de muitos Defensores
ainda. Faz-se o concurso, mas o Defensor quer galgar um cargo mais
importante, para Juiz ou Promotor, gerando, conseqüentemente, uma
defasagem nos quadros daquela instituição. Quero ainda dizer que os
concursos têm sido realizados, mas não temos tido um
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aproveitamento significativo. Prova disso é o afastamento de muitos
Defensores da instituição pela falta de estímulo. É muito fácil dizer:
“Se você acha que está ganhando pouco, saia e vá trabalhar noutra
função”.

Com o potencial do Governador Aécio Neves, com sua
sensibilidade, com a boa-vontade e o interesse do nosso Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho, do Líder do Governo, Deputado Mauri
Torres, que foi Presidente desta Casa e hoje exerce um papel
fundamental, do Deputado Danilo de Castro, Secretário de Governo,
poderemos juntar forças e nos unir, buscando alternativas para
pormos um ponto final nessa greve e buscar uma solução que seja do
interesse de todos.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Ivair Nogueira,
obrigado pelo aparte.

V. Exa. tem inteiríssima razão quando clama por melhoria nos
salários dos Defensores Públicos. Eles fazem parte de uma carreira
do Estado e prestam os mais relevantes serviços à população,
especialmente para a que não pode pagar advogado.

Precisamos de mais Defensores, de profissionalização.
Conseguiram uma autonomia parcial, mas não têm plena autonomia
financeira. Estão reivindicando salários. Acreditamos que o Estado
deve, pelo menos, conversar com eles. Podem não conseguir o
salário que querem, mas é preciso ouvi-los, pois estão em todos os
quadrantes deste Estado atendendo à população que necessita de
pensão alimentícia, que está presa injustamente, que precisa ter
acesso ao Judiciário, mas não tem. O Defensor é o cidadão que está
ali para atender a essa classe. O que V. Exa. disse é tão verdade que
o nosso Secretário de Defesa Social é egresso dos quadros da
Defensoria Pública. Queria ombrear-me com V. Exa. na luta em prol
dos Defensores. Que eles tenham melhores condições, computadores
suficientes, espaço físico e ganhem salários dignos. Pode não ser da
forma que reivindicam, mas que, pelo menos, possam ser ouvidos
para negociar. O Estado enfrenta problemas financeiros, e
entendemos que tem de haver compatibilização entre os interesses do
Defensor, extremamente importante para o meio jurídico e para a
verdadeira efetivação da Justiça, e os do Estado. Muito obrigado pelo
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aparte.
O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Caro Deputado Ivair

Nogueira, gostaria também de deixar a minha fala em favor dos
Defensores Públicos. Na terça-feira passada, devido ao Regimento da
Casa, não pude fazer uso da tribuna e me posicionar, e uma comitiva
de Defensores de Divinópolis e outras cidades esteve presente para
nos ouvir.

Quero dizer que estive visitando a Defensoria Pública de Divinópolis
e fiquei muito satisfeito com o trabalho realizado pelos Defensores sob
a coordenação de Rosângela Malta. Vários Deputados desta Casa
colocaram-se à disposição, ao lado dos Defensores de Minas Gerais.
Eu também estou ciente de que, para termos democracia, precisamos
ter justiça. Onde não há Defensores Públicos, sabemos que a justiça
não é realizada. Os Defensores estão lutando em seu dia-a-dia, com
todas as dificuldades que têm em seu trabalho. Em Divinópolis, uma
grande cidade, o número de Defensores é insuficiente. Temos 9
Defensores, mas precisamos de aproximadamente 15. Muitas vezes
eles pagam a tinta da impressora para fazer o seu trabalho e a
internet. Eles fizeram questão de nos dizer que são gratos ao
Governador Aécio Neves, que muito fez pela instituição Defensoria
Pública. Agora eles esperam que o Governador seja sensível ao seu
movimento e volte os olhos para o Defensor, que tanto precisa do
apoio do governo e dos Deputados para a justa causa de melhores
condições de trabalho e melhores salários. Muito obrigado.

O Deputado Inácio Franco (em aparte) - Meu caro Deputado Ivair
Nogueira, gostaria primeiramente de agradecer as palavras que usou
no início de seu pronunciamento para se referir a este Deputado. É
um prazer estarmos juntos em Betim, eu, V. Exa., o Pinduca Ferreira,
o Rômulo Veneroso, defendendo os interesses daquela cidade e de
toda a região. Também é um prazer muito grande estar nesta Casa
com V. Exa. defendendo os interesses da região Centro-Oeste.

Não poderia também deixar de solidarizar-me com os Defensores
Públicos. Sabemos da importância desses trabalhadores que
defendem os interesses das pessoas que não têm poder aquisitivo.
Essa causa, sem dúvida alguma, é de extrema importância para
Minas Gerais. Muito obrigado.
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A Deputada Rosângela Reis (em aparte) - Deputado Ivair Nogueira,
gostaria de parabenizá-lo pelo belo discurso. Não dá para deixar de
fazer uso da palavra, pois o problema da Defensoria Pública mexe
conosco. Falar em Defensoria Pública é falar do cidadão que está
preso na cadeia, sem dignidade, sem condições de ter alguém para
representá-lo; é falar de uma mãe de família que precisa pleitear uma
pensão alimentícia; é falar de famílias que estão ao léu e ao relento.
Gostaria de solidarizar-me também com os Defensores Públicos de
Montes Claros, de Conselheiro Lafaiete e de todo o Estado de Minas
Gerais, que necessita da Defensoria Pública do Estado. Gostaria de
fazer também um clamor junto ao Governador do Estado, para que
haja um diálogo com o objetivo de alcançar, de maneira eficiente, uma
negociação benéfica para as duas partes.

Apoiamos a Defensoria Pública do Estado porque sabemos que ela
é de fundamental importância para o nosso povo.

O Deputado João Leite (em aparte) - Caro Deputado Ivair Nogueira,
V. Exa. me fez lembrar o trabalho realizado na CPI do sistema
prisional, em que V. Exa. foi relator. A Comissão tratou de temas
muito graves da história de Minas Gerais, como a fuga de Fernando
Beiramar pela porta da frente de uma das nossas unidades penais. V.
Exa. teve seu gabinete incendiado em uma noite e, apesar de tudo
isso, resistiu, apresentando, ao final dos trabalhos, um relatório
reconhecido mundialmente. Naquele relatório, V. Exa. apresentou 11
novos projetos. Um deles tinha o objetivo de fazer justiça ao que
constatamos, ao trabalho da Defensoria Pública no Estado de Minas
Gerais, ao trabalho feito em prol do cidadão mais pobre de Minas
Gerais. Por isso apóio o seu discurso da tribuna e a Defensoria
Pública do Estado de Minas Gerais. Que bom que estão todos juntos
nessa luta. Vencendo a Defensoria, haverá mais condições para as
pessoas pobres do nosso Estado. Parabéns, Deputado Ivair Nogueira.

O Deputado Ivair Nogueira - Queria dizer que o salário do Defensor
Público em Minas Gerais é R$4.928,00, enquanto o salário do
Defensor Público da União é R$12.000,00. Fazemos parte da base de
governo e sabemos que hoje estamos tendo o melhor Governador de
todos os tempos. Um Governador sensível, que tem lutado por todas
as causas, levando investimentos a todos os segmentos de Minas
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Gerais, demonstrando que nosso Estado está vivendo uma nova era
em todos os sentidos. Posso falar isso de cadeira. Sei também que é
muito difícil para um Governador consertar a questão salarial do
funcionalismo, mas essa questão merece uma análise aprofundada
para que possamos avançar ainda mais. Queremos avançar ainda
mais, buscando uma alternativa de consenso, unindo o Colégio de
Líderes desta Casa, o Líder do Governo, o Presidente e os Deputados
que lutam em prol dos Defensores Públicos de Minas Gerais, porque
temos conhecimento do trabalho feito por essa categoria em prol das
pessoas mais carentes.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Meu querido Ivair, quero
apenas fazer uma referência ao seu trabalho ao longo desses anos,
sempre na defesa dos Defensores. Fui advogado no princípio da
minha carreira e tenho um grande respeito pelos Defensores Públicos,
sobretudo pelos companheiros de Teófilo Otôni comandados pelo
José Xavier, que muito nos ajudaram em nossa terra.

Quero relatar aqui um fato importante. Em recente encontro com o
Governador, esse assunto foi levantado. Ele nos disse que já está
verificando a possibilidade de uma proposta para os próximos quatro
anos. Não vai esperar que, a cada ano, haja uma nova reivindicação.
Obrigado.

O Deputado Ivair Nogueira - Quero agradecer, Presidente, aos
companheiros que se manifestaram favoravelmente, a todos os
Defensores, que têm feito um belo trabalho, em especial aos
Defensores de Betim, que, embora sejam poucos, têm feito um
trabalho maravilhoso. Muito obrigado.

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

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, demais membros que compõem a Mesa dos trabalhos nesta
tarde, senhores colegas Deputados e Deputadas, servidores da Casa,
profissionais da imprensa, público, que, paciente e democraticamente,
nos acompanha das galerias, telespectadores da TV Assembléia, o
meu boa-tarde.

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é a necessidade de,
mais uma vez, emprestar a minha solidariedade à família do pequeno
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João Hélio, que lamentavelmente tem sido notícia no Brasil e no
mundo, colocando o País na vitrine do mundo de forma vergonhosa.

Assistindo aos acontecimentos depois do episódio do pequeno João
Hélio, vimos muitos outros fatos que nos envergonham e continuam
nos deixando corados diante da opinião pública não só no Brasil, mas
também no mundo. Estrangeiros são assassinados, como aconteceu
ontem com um integrante daquela banda francesa - o ônibus que os
transportava furou o pneu, e foram atacados por bandidos.

Há muitos outros, como o episódio dos Diretores daquela ONG do
Rio de Janeiro. Diversas situações aconteceram depois do caso do
João Hélio, e aqui fica minha preocupação, Deputada Gláucia
Brandão, pois tenho a impressão de que estamos anestesiados, em
um estado de torpor, de insensibilidade. Estamos começando a
assistir a essas cenas e a considerá-las normais. Parece-nos que
estamos vendo uma produção “hollywoodiana”, em que, no final, os
personagens trocam as roupas, tiram a maquiagem e voltam para
casa, quando, na realidade, não é bem isso que acontece: famílias
estão chorando, perdendo e enterrando entes queridos, enquanto
assistimos a tudo isso passivamente.

Tem havido muitos discursos, movimentos e barulho, e, falando em
barulho, senhores e senhoras, lembro-me de uma frase do Barão de
Itararé, que dizia que o tambor faz muito barulho, mas é vazio, oco.
Corremos o risco de nos tornar agora um tambor: fazendo muito
barulho, mas completamente vazios de ações que possam, de fato,
tirar-nos desse lugar de vergonha em que nos encontramos.

Recebi - e creio que colegas também - uma carta do Senador Pedro
Simon, nosso companheiro de partido, o PMDB. Deputado Ademir
Lucas,   ele  escreveu  uma carta - e também passou pela dor da
perda - que quero ler para, em seguida, fazer um pronunciamento em
defesa dos nossos companheiros Defensores Públicos. Aproveitarei
este momento porque eles lidam diretamente com o interesse na
solução dos problemas de segurança nesse trabalho de defensoria.

Esta carta foi escrita à mãe do pequeno João Hélio: “Mãe, conheço
o tamanho da tua dor, que é a mesma do Élson e da Aline. Para mim,
é, também, uma dor vivida. A perda de um filho é, sem dúvida, o maior
de todos os sofrimentos. Por que tamanha provação? Versões
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contemporâneas de Abraão?
“Tome seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama, vá à terra

de Moriá e ofereça-o, aí em holocausto, sobre uma montanha que eu
vou lhe mostrar”. Por que, então, o anjo de Javé não te ajudou a
desatar aquela simples fivela, de um cinto dito de segurança, que
permitiria devolver a teus braços de mãe o pequeno João Hélio, o
Isaac dos nossos tempos, para que ele permanecesse entre nós,
dividindo e multiplicando sua alegria de vida? “Meu Deus, Meu Deus,
por que me abandonastes?”

É nesses momentos que nos sentimos ínfimos diante dos desígnios
do Criador. Pior: é, também, nesses mesmos momentos que sabemos
o quanto a humanidade se distanciou da Sua obra. Disseste: “eles não
tem coração”. Eles têm! É que utilizamos os dons que nos são
concedidos e criamos, como novos deuses, a inteligência artificial,
enquanto desdenhamos os sentimentos mais sublimes e naturais,
aqueles que brotam, semente e semente, em corações fertilizados
pelo amor e pela fraternidade. Ao contrário, permitimos que
florescesse, em muitos corações, nas favelas e nos palácios, a
barbárie. No Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, em
Washington ou em Bagdá. É a humanidade que se distancia dos seus
próprios conceitos de benevolência, de clemência e de compaixão.
Que tuas lágrimas não se percam, apenas, nos índices de audiência e
nos discursos de conveniência. Ao contrário, que elas mobilizem
corações e mentes para a reconstrução dos valores que perdemos
nesta travessia terrena.

Em outros tempos, não tão distantes, os valores morais e culturais
se construíam sobre o tripé: família, escola e igreja. Hoje, a família foi
dilacerada. A escola, sucateada. A igreja, excomungada. No lugar, um
novo e perverso tripé: a droga, a rua e a arma. A droga como
estímulo. A rua como palco. A arma como poder.

Ainda naqueles outros tempos, as famílias se reuniam para contar e
trocar suas histórias de vida. Era um grande círculo de amizade e
fraternidade: família, escola e igreja, ao mesmo tempo e no mesmo
espaço; respeito, aprendizado e bênção. Pais heróis. Hoje, o círculo
familiar deu lugar a um semicírculo vicioso. No centro, a TV, e os
novos heróis são aqueles que mais atiram, que mais batem, que mais
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matam. É a arte imitando a vida, ou incentivando a morte, ou vice-
versa.

Vim, vi e envelheci. Mas, por mais que possam tentar tripudiar o
meu discurso e a minha prática, que dizem ser obsoletos, não mudei.
Continuo vivendo os valores que herdei da família, da escola e da
Igreja.

Para mim não há diferença, na dor, entre o favelado que puxa o
gatilho nas esquinas e o dirigente que manda despejar mísseis sobre
cidades inteiras. Quantas serão as mães de Bagdá que choram a
morte de seus pequenos inocentes, meninos da guerra, trucidados em
nome do poder e da ganância, pior: “em nome de Deus”. São todos
bárbaros, cruéis, desumanos.

Essa é a minha luta: resgatar o verdadeiro sentido de humanidade.
Que os homens retomem o projeto do Criador. Onde reina a barbárie,
nada vão adiantar novas leis que não se cumprem; novas punições,
que servirão tão-somente para alimentar a impunidade. Hão que se
ressuscitar as letras mortas. E isso se faz somente com o grito
estridente das ruas.

Como bem dissestes, o teu filho não pode ser mais um número nas
estatísticas da violência. E, como em outros casos tão recentes, temo
que a tua imolação seja esquecida, quando a comoção dobrar a
esquina. Talvez a mesma esquina em que foste abordada tão
covardemente. Mas, a tua dor, não. Nunca mais. A dor pela perda de
filho é eterna. Ela nos acompanha até que o encontremos, de novo,
em outra dimensão.

Por isso as tuas lágrimas têm que irrigar a indignação que hoje toma
conta de estádios, de ruas, de lares, das famílias, das escolas e das
igrejas. Quem sabe, o sacrifício do teu filho signifique o renascimento
do tripé que suporta outros valores que não a barbárie.

Somos parceiros nessa dor. Em tempo: quando conversares com
João Hélio, nos teus sonhos de mãe, diga-lhe que um menino alegre,
feliz, bonito e inteligente como ele vai procurá-lo entre todos os anjos.
Diga-lhe que eles têm muito em comum na inocência de criança.

Ele partiu há alguns anos, mas, nas minhas mais belas lembranças,
continua o mesmo guri que me encantava a alma. Também partiu
precoce, como todas as vítimas de algum tipo de violência. Diga-lhe
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que esse guri se chama Matheus. Eu já conversei com ele nos meus
sonhos de pai. Um abraço fraterno, Senador Pedro Simon”.

Esta carta me comoveu a ponto de lê-la no meu programa de
televisão e a ponto de publicá-la no meu informativo de atividade
parlamentar. Creio que o discurso - na verdade, não é tecnicamente
um discurso, mas um desabafo de um coração que sabe o que é
perder alguém em circunstâncias parecidas - dá-nos a dimensão do
que estamos vivendo. Não podemos correr o risco de sermos
mergulhados nesse líquido do torpor, nessa insensibilidade, a ponto
de imaginar que tudo isso acontece fora das nossas portas, mas que,
dentro dos nossos lares, estamos seguros. Ledo engano.

Se não trabalharmos para mudar essa realidade, o futuro do nosso
País, que deixaremos para os nossos futuros familiares, será um
verdadeiro caos. Já estamos vivendo esse caos.

Empresto a minha solidariedade também a essa demanda dos
servidores públicos, a quem cumprimento na pessoa do Dr. Eduardo
Cyrino Generoso. A greve dos Defensores é pelo cumprimento da
Constituição Federal e da legislação aplicável à Defensoria Pública,
sendo, pois, uma greve pela legalidade. Desde o ano passado, os
Defensores Públicos não mais podem exercer a advocacia particular
sendo carreira de Estado de dedicação exclusiva.

Não é justo que o Defensor Público receba remuneração quatro a
cinco vezes inferior à do Promotor de Justiça e à do Juiz de Direito.
Comentava o Deputado Bráulio Braz que isso é uma grande
incoerência nesse reconhecimento de valores, na questão salarial.
Não vai aqui nenhum palavra contra o que ganha o Promotor ou o
Juiz. A Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. O
trabalhador. Defendo que qualquer salário será sempre pouco para
quem trabalha muito, e muito para quem trabalha pouco ou nada.

Um Defensor ganha R$2.900,00 líquidos por mês, com dedicação
exclusiva, enquanto os Promotores e os Juízes começam com
R$19.000,00. A incoerência é grande. Sabemos que o pleito é apenas
que se cumpra a Constituição. Para isso, é preciso uma ação por
parte do competente Governador Aécio Neves, qual seja encaminhar
para esta Casa o projeto que regulariza a questão salarial.

O pleito dos Defensores é a fixação do subsídio nos mesmos
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moldes que o governo federal fixou o subsídio dos Defensores
Públicos da União. Em virtude da greve, o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, por meio de resolução da sua corte superior,
suspendeu todos os prazos dos processos afetos à Defensoria
Pública, estando grande parte da Justiça mineira paralisada.

Se não valorizarmos os Defensores Públicos, não haverá quem
defenda o cidadão carente, pois todos vão preferir ser Juízes ou
Promotores. Várias comarcas do Estado estão sem Defensor Público.
Dos 167 aprovados no último concurso, somente 100 ainda continuam
na carreira, e, se não resolvermos a raiz do problema, qual seja a
remuneração, não resolveremos o problema da defesa dos pobres,
que não terão acesso à Justiça. Há quatro anos, os Defensores
Públicos aguardam o envio do projeto de lei que fixa o subsídio da
carreira. É preciso que sensibilizemos o Poder Executivo a enviar
esse projeto, conforme previsto no art. 75 da Lei Complementar nº 65,
de 2003.

E ainda há um problema pior: se essa situação não for resolvida,
corremos o risco de um contingente muito grande de presos, que
estão dependendo dessa assistência jurídica, após decorrido o tempo
da sua prisão, voltar para a rua. No momento em que se discute
segurança, isso nos preocupa bastante. Muitas pessoas que a
sociedade deseja que estejam presas dependerão da ação efetiva dos
Defensores Públicos para assim permanecerem. Obrigado.
  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Presidente, a Mesa, as
Deputadas e os Deputados. Saúdo especialmente os Defensores
Públicos do Estado de Minas Gerais. Parabenizo-os pela presença
constante na Assembléia Legislativa, demonstrando seu compromisso
com Minas Gerais e com os mais pobres, fazendo uma Justiça que de
fato se aproxime do cidadão. Estando aqui, eles nos alertam de que
há uma legislação aprovada, chamando à responsabilidade esta Casa
Legislativa, como nos chamou na legislatura passada quando
aprovamos o subsídio mais que justo dos Defensores Públicos do
Estado de Minas Gerais. Eles sentiram que esta Casa é sensível à
questão. A Assembléia, como fez na votação do ano passado, faz
hoje sua declaração de apoio.
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No encontro que tivemos com a coordenação dos Defensores, disse
que agora já não cabe apenas a sensibilidade da Assembléia, mas um
posicionamento claro do Governador do Estado. Está na hora. A
tarefa que nos cabia como Deputados naquela oportunidade cabe-nos
também agora. Especialmente aos Deputados da base do governo,
cabe abrir espaço na agenda do Governador ou de sua equipe para
que a Defensoria Pública possa manifestar-se e ter o subsídio
garantido para o Estado de Minas Gerais.

Deixo aqui esse registro. Acredito que este seja o momento, na
Assembléia, de fazer essa solicitação e de abrir espaço junto ao
Governador, para que ele atenda aos Defensores e faça cumprir a lei
no Estado de Minas Gerais. Que seja uma lei a serviço dos mais
pobres, da justiça e dos profissionais altamente qualificados que
cumprem bem o seu trabalho nas várias regiões de Minas Gerais.
Eles contam com o apoio da população que precisa desse
atendimento e desse cuidado, principalmente dos nossos advogados
e advogadas que estão a serviço da comunidade.

Portanto, apelo à base de governo: vamos levar a representação da
Defensoria Pública ao Governador, para que ele possa posicionar-se
definitivamente.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Quero reiterar o meu apoio
à causa dos Defensores Públicos. Sou Defensor da Assistência
Judiciária e da Defensoria Pública da Rua Goiás, da Rua Rio Grande
do Sul e da Av. Augusto de Lima. Sou Defensor da época do José
Francisco Machado, do José Martins Starling, do Arthur Orlando Diniz
Castro, do Renato Zuppo, da Maria Elza de Campos, da Corizande
Aparecida de Oliveira; da Leonor Maria de Castro e de tantos que, em
seu tempo, procuraram elevar o nome da Assistência Judiciária.

Naquela época, Líder Elisa Costa, todas as carreiras jurídicas do
Estado eram equiparadas. Depois foram saindo - já disse isso - os
Procuradores Fiscais, por causa de sua incumbência; os servidores da
Procuradoria-Geral do Estado, e até do Ministério Público do Estado,
que se transformou em Poder.

Considero extremamente justa essa causa. Não darei apenas apoio
aqui no Plenário. Tão logo se constitua essa comissão para ir ao
Governador, ou para onde quer que seja, irei para defender, com
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argumentos, a razão da maior justeza e justiça dessa causa: no
mínimo, a equiparação ao Ministério Público. Não é justo um membro
da Defensoria Pública ganhar R$4.000,00, e o seu contendor, com
toda a estrutura, ter um piso de R$19.000,00.

Deputada Elisa Costa, na semana passada, ouvi a defesa do
Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Por que o
Supremo e o Conselho Nacional da Magistratura apoiavam a proposta
de que o teto do Supremo, de R$24.500,00, passasse a valer também
para os Desembargadores estaduais? O Presidente da Amagis disse:
“São só 800 no Brasil”. Podiam ganhar R$24.500,00, porque são só
800. Pois é. Os Defensores Públicos que hoje ganham R$4.000,00
são quantos? São apenas 400. E quantos são os Promotores que
passaram a receber o piso de R$19.000,00 aprovado nesta Casa na
legislatura passada? Acredito que essa seja matéria de justiça.
Portanto, apóio a causa não só aqui no Plenário. Não quero apenas
fazer média com meus colegas. Se precisar ir ao Governador, irei.
Não sou só da base do governo, sou do partido do Governador. Mas,
em questão de justiça, acredito que não haja partidarismo: ou a causa
é justa, ou não é. E essa causa é justa.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Deputado Ademir Lucas.
Acredito que agora, de fato, tornaremos as propostas e as
responsabilidades concretas para conseguirmos resultados mais
positivos e que a lei seja cumprida.

Louvo a iniciativa de compormos uma comissão, junto com a
Presidência desta Casa, para que a representação dos nossos
Defensores possa dialogar com o Governador de Minas.

Quero abordar um assunto que também diz respeito a Minas Gerais.
O segundo tema da nossa fala refere-se aos servidores de Minas
Gerais de maneira geral. Tivemos aqui, na semana passada, a
coordenação intersindical. Participaram desse encontro o Presidente
da Assembléia, o Líder do Governo e o Deputado Carlin Moura,
ouvindo as reivindicações de todas as categorias de servidores do
Estado de Minas Gerais. A coordenação intersindical congrega
servidores da segurança pública, da educação, da saúde, ligados à
questão ambiental, ao Sindpúblicos - o movimento sindical, o
sindicalismo dos servidores públicos. E apresentaram uma proposta,
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que já foi exposta ao Governador, a esta Casa legislativa, para que
haja sensibilização em relação à remuneração, mas principalmente
para que, de fato, a lei do plano de carreira, aprovada nos dois
primeiros anos da legislatura anterior, e, em seguida, as tabelas
salariais aprovadas aqui, ou seja, nos quatro anos do primeiro
mandato do Governador Aécio Neves, sejam efetivamente cumpridas
neste segundo mandato.

Os servidores reivindicaram o reposicionamento pelo tempo de
serviço e pela escolaridade adicional, a ser implementado até junho
de 2007, em um único instrumento. No segundo semestre do ano
passado, conseguimos evitar que um projeto de política
remuneratória, que, de certa forma, contrariava e tirava a legalidade
do plano de carreira e das tabelas, fosse aprovado aqui. Passamos
quatro anos trabalhando o plano de carreira e as tabelas, e, no
segundo semestre, um projeto de política remuneratória praticamente
torna ilegal o que foi construído, dizendo que só seria possível o
enquadramento, o posicionamento na carreira, a progressão e a
promoção, se houvesse recursos para garantir a possibilidade do
plano de carreira.

Então, passamos quatro anos discutindo exatamente o quê,
respeitando as categorias de Minas Gerais? Os servidores querem
que esse enquadramento e posicionamento no plano de carreira
ocorram e que a legislação por promoção garanta o grau da carreira,
através das diversas legislações aprovadas, especialmente a
progressão automática pelo desempenho, mas principalmente pelos
estudos, pelos cursos e pelas especialidades dos servidores. Esse é o
momento de pensar que a lei deve ser aplicada.

A segunda proposta apresentada pela coordenação intersindical dos
servidores de Minas é garantir o atendimento efetivo de saúde pelo
Ipsemg a todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais.
Sabemos que hoje há um débito do Estado com o Ipsemg. É preciso
reestruturar o atendimento à saúde para os servidores, no Estado de
Minas Gerais, e ampliar esse atendimento, especialmente no interior.
Temos recebido, de várias cidades de Minas, servidores cobrando do
governo do Estado a ampliação do atendimento do serviço de saúde
do Estado, o Ipsemg, que é, e sempre foi, defendido pelos servidores
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como um instituto que deve ser preservado, pela sua história e
tradição. Hoje é preciso injetar mais recursos e ter mais compromisso
com os servidores de Minas Gerais. Essa é a segunda reivindicação
fundamental de todos os servidores públicos de Minas Gerais.

A terceira reivindicação refere-se ao atendimento das demandas
específicas dos servidores dos diversos órgãos do Estado a serem
apresentadas pelos sindicatos e pelas associações, incluída a fixação
de uma data-base, único ponto positivo da lei apresentada no ano
passado. O que se busca é a recuperação dos salários e das
remunerações dos servidores.

É preciso garantir que cheguem à população políticas públicas bem
atendidas e com bons resultados, como deseja o Governador.
Todavia, para que haja resultados positivos, nossos servidores
também precisam de salários mais dignos. As perdas não foram
recuperadas ao longo de mais de 10 anos. Posso falar,
especificamente no que se refere à categoria da educação, que há um
ressentimento generalizado quanto à promoção da dignidade no
trabalho e no salário.

Deixamos, em nome da Coordenação, um apelo para que ocorra
diálogo com o Governo, por meio da Secretaria de Planejamento.
Esperamos que, neste ano, as propostas sejam viabilizadas, que a
legislação seja cumprida, que haja melhores condições de trabalho
para os servidores e, consequentemente, melhor política pública para
a população.

Por fim, deixo meu apoio aos companheiros e às companheiras,
trabalhadores do campo, que hoje estão acampados no Município de
Governador Valadares, onde será construída a Usina de Baguari, obra
destinada à geração de energia. Solicito cuidado com aqueles
acampados, liderados pela Via Campesina. São necessários cuidados
ambientais, sociais e culturais para com aquela população no
momento da discussão do assunto e da implantação da usina.

O Deputado João Leite foi conosco a Aimorés, Resplendor e Itueta,
razão por que sabe dos problemas ocorridos na implantação da usina
de Aimorés. Quando forem construídas as barragens, deve haver
indenizações e cuidados com nossa população ribeirinha, que é
atingida do ponto de vista cultural e social. São necessários cuidados
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com a Via Campesina e com os diversos movimentos dos atingidos
pelas barragens. Quem deseja a preservação deve zelar pela história,
pelo salário e pela vida dessa população.

Deixo aqui nosso apoio e nossa solidariedade a todos os ribeirinhos,
que poderão ser atingidos pela barragem. O movimento dos atingidos
se organiza para, num primeiro momento, impedir a construção da
barragem. Eles querem a garantia de seus direitos e de suas terras.
Enfim, lutam pela sobrevivência. Recebam nosso abraço, nosso
carinho e nossa defesa. Lutaremos juntos com os atingidos, de modo
a garantir a dignidade de todos.
  Parabéns, Defensores Públicos, pela coragem e pela presença aqui
hoje.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - Com a palavra, o
Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, cumprimento e parabenizo os Defensores Públicos pela
luta. Saúdo, ainda, todos os Deputados que me antecederam nesta
tribuna e ressaltaram a luta dos Defensores Públicos. Hoje pelo
menos os pensamentos dos Deputados direcionam-se a uma união,
ou seja, estamos todos de comum acordo e lutando em defesa dos
servidores públicos. Cumprimento ainda a oradora, Deputada Elisa
Costa, pelo seu pronunciamento.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, público que nos acompanha pela
TV Assembléia, há cerca de 8 anos compartilho da luta dos servidores
públicos de Minas Gerais em suas reivindicações. O advento da nossa
Constituição cidadã, a Constituição da República de 1988, trouxe-nos
grande esperança.

Qualquer brasileiro, ao iniciar a leitura de seus primeiros artigos,
também sentirá a esperança da qual estou falando. O art. 3º, em seu
“caput”, diz: ‘Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação’.

Um pouco mais adiante, encontramos o capítulo II, que trata dos
direitos sociais. De acordo com o seu art. 7º, ‘são direitos dos
trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria
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de sua condição social: V - piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalho; XXII - redução dos riscos inerentes ao
trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança; XXIII -
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas, na forma da lei’.

Em 1998 e em 2003, os legisladores federais, buscando o
aperfeiçoamento do texto, bem como assegurar a questão do piso
salarial e do teto, novamente alteraram a Constituição da República
acrescentando novo texto, numa tentativa de solucionar os vários
questionamentos, principalmente os referentes aos tetos salariais.

Vejamos como ficaram alguns incisos do art. 37: ‘X - a remuneração
dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica,
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; XI - a
remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional,
dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e
dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas
as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão
exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio
do Prefeito e, nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do
Governador no âmbito do Poder Executivo; o subsídio dos Deputados
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo; e o subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e
vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder
Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público,
aos Procuradores e aos Defensores Públicos’.

Após fazermos a leitura dos artigos e incisos de nossa tão sonhada
Constituição da República, imaginamos que agora eles estão muito
melhores, pois todos estão sujeitos à lei em um Estado Democrático
de Direito. Se todos temos direitos e deveres, inclusive as
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autoridades, basta cumprirmos o que determina a lei máxima de
nosso país para termos nossas esperanças renovadas. Mas não é
bem assim; a tensão entre o Texto Constitucional e a prática ainda é
uma luta árdua, isso para os servidores públicos do nosso Estado, que
há muitos anos carecem de valorização, necessitam muito ver essa
mesma Constituição ser respeitada.

Enquanto, todos os anos, os servidores públicos de Minas Gerais
lutam em busca de um salário mais justo, capaz de atender suas
necessidades vitais básicas, como moradia, alimentação, transporte,
vestuário, saúde, higiene, educação e tantas outras que qualquer ser
humano tem, para outras categorias de servidores não é necessária
tanta luta.

Para melhor balizar nosso assunto, e por uma questão lógica, citarei
exemplos de alguns servidores. Tomamos por base um Agente de
Polícia Civil, um Soldado da Polícia ou do Corpo de Bombeiros Militar,
que, em Minas Gerais, em início de carreira, recebe do Estado um
piso salarial de R$1.333,90. Quando esse valor é convertido em
salário mínimo, corresponde a 3,8 salários. Um Coronel ou Delegado-
Geral de Polícia, no final de carreira, ou seja, com 30 anos de serviço,
recebe R$8.215,49, o que corresponde a 23,4 salários mínimos.

E aí buscamos, em outros servidores e agentes políticos, dados
para a nossa comparação. Pois bem: o Policial Rodoviário Federal,
apesar de lhe ser exigido o mesmo grau de escolaridade do Agente de
Polícia Civil, do Soldado da Polícia ou do Bombeiro Militar, em Minas
Gerais, recebe, desde a vigência da Lei nº 11.358, de junho de 2006,
no início da carreira, R$ 5.084,00, ou seja, quase quatro vezes mais
que um Soldado da Polícia Rodoviária Estadual. Se as exigências
para ingressar nas corporações são equivalentes e ambos exercem
basicamente a mesma função, será que a vida do homem que
patrulha as estradas estaduais vale tão menos assim que a do que
patrulha as estradas federais?

Estamos diante de um quadro lamentável: o salário dos policiais
mineiros está no 16º lugar no “ranking”, entre os Estados e o Distrito
Federal.

Mas o absurdo não pára por aí: enquanto em Minas os servidores da
segurança pública trabalham arduamente - nos últimos quatro anos,
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mais de 100 morreram em serviço ou em razão deste -, do outro lado
do serviço público não é bem assim. Recentemente, fui mais uma vez
surpreendido com matérias em diversos jornais de circulação
nacional, precisamente no dia 6/3/2007, com a seguinte matéria:
“Conselho Nacional de Justiça libera pagamentos superiores a R$
24.500,00 em Tribunais de Justiça. Os salários dos Juízes dos
Tribunais de Justiça de São Paulo, de Minas Gerais, do Distrito
Federal e do Rio Grande do Sul serão pagos no valor do teto dos
Ministros do STF, ou seja, R$24.500,00. Convertidos, receberão o
equivalente a 70 salários mínimos.

No Tribunal de Contas do Estado e no Ministério Público, também
pagam algo bem próximo. O subteto dos Estados é R$ 22.111,00, o
que eqüivale a 63 salários mínimos.

Novamente, remeto-me à nossa Carta Magna, a Constituição de
1988, Título II, Dos Direitos e Garantias Fundamentais, Capítulo I:

“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição;”.

Não é preciso explicar muito! Hoje há uma casta de servidores
públicos, chamados membros do poder ou agentes políticos, que não
recebem inicialmente um piso salarial, mas, sim, o teto salarial pago
aos mais altos cargos do STF.

Será que o salário do Juiz, do Promotor, em início de carreira, pode
ser tão maior que o de um policial? Qual foi a forma de avaliar a
importância dessas três carreiras? Por que o policial não recebe,
como determina o art. 7º, V, da Constituição Federal - piso salarial
proporcional à extensão e a complexidade do trabalho? Será que a
complexidade e a extensão do trabalho de um Juiz, de um Promotor
de Justiça, de um Conselheiro do Tribunal de Contas podem permitir
uma diferença tão aviltante em relação ao salário de um policial militar
ou civil?

Como já disse, um Coronel da Polícia Militar e um Delegado-Geral
de Polícia, após 30 anos de carreira, hoje recebe R$ 8.215,49,
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exatamente um terço do que recebe um Juiz com o mesmo tempo de
serviço. Já disse isso desta tribuna e volto a repetir: não é razoável, e
muito menos justo, uma diferença salarial que causa em todos uma
indignação inexplicável.

Há oito anos, exerço o mandato de Deputado Estadual nesta Casa e
venho alertando os meus colegas Deputados e Deputadas para o fato
de que o fosso salarial que separa essas carreiras vem, a cada ano,
ficando mais insuportável. Como explicar essa diferença a um policial
que está nas ruas, no enfrentamento das mazelas sociais
cotidianamente, e que, para todos os problemas, ele é o primeiro
contato com o Estado?

A Lei de Responsabilidade Fiscal é sempre lembrada pelos
governantes para dizer que não há como conceder um reajuste
melhor a esses servidores. Por outro lado, não vejo essa cobrança
quando se trata de reajuste salarial ou de equivalência salarial para os
membros dos Poderes ou para os agentes políticos.

Novamente faço algumas indagações. Para reajustar, em 2005, o
salário dos Promotores, Procuradores, Juízes, Desembargadores e
Conselheiros do Tribunal de Contas, alguma autoridade fora
questionada se havia recurso financeiro suficiente? Alguém
questionou se o aumento era legal e, mesmo que fosse, será que era
moral? Alguém viu alguma dessas autoridades fazer greve, anunciar
paralisação do serviço para conquistar reajustes astronômicos?
Alguma autoridade dessas carreiras foi demitida ou destituída de
cargo em face de suas reivindicações? Quero, ainda, lembrar que em
2004, quando as entidades representantes dos servidores da
segurança pública lutavam por um reajuste salarial para a classe,
receberam uma notificação da justiça de primeira instância para
solicitarem aos servidores que retornassem ao trabalho. Caso
contrário, receberiam multas diárias de R$100.000,00. Estamos
chegando a uma época em que não dá mais para tapar o sol com a
peneira. Não há como deixar de enxergar o tamanho da disparidade
salarial que campeia o nosso Estado. Como o servidor policial pode
ter a tranqüilidade de conduzir uma ocorrência ou um inquérito policial
sabendo ser ele tratado com tamanha diferença e desigualdade pelo
mesmo Estado, que, do outro lado, trata a casta de forma tão
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benevolente?
Nossas esperanças precisam ser renovadas. É necessário que

possamos confiar em nossa Constituição da República; é necessário
que possamos confiar em nossas autoridades constituídas, afinal o
chamado contrato social ainda não fora revogado. Por último,
estaremos atentos, acompanhando, como sempre, a evolução salarial
das castas de servidores que não precisam sair às ruas em
passeatas, bastando apenas fazer uso de uma caneta.

Espero que o Governador Aécio Neves não permita mais essa
gigantesca diferença salarial, na qual um Coronel, Comandante-Geral
da Polícia Militar, ao final de carreira, e um Delegado-Geral, Chefe de
Polícia Civil, após 30 anos de serviço, recebam ambos um salário de
R$8.215,49. São eles responsáveis por instituições com 40 mil e 11
mil policiais, respectivamente, e é um absurdo que continuem
recebendo um terço do que recebe hoje um Juiz de Direito, também
com o mesmo tempo de serviço.

Para podermos fazer uma comparação mais afinada, deixo aqui
alguns números. Fiz um recorte dos dados que coletei em recente
pesquisa comparativa, feita em nível nacional, em relação aos salários
das polícias militares, mas há uma forte semelhança no que acontece
com os salários das polícias civis: o salário de um Coronel e de um
Soldado da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no final de
carreira, está hoje no 16° lugar entre os 27 entes da Federação; no
final de 2002, o salário de um Soldado da Polícia Militar e de um
Detetive, hoje chamado de Agente de Polícia Civil, era de piso inicial
de R$1.000,00 e, à época, correspondia a cinco salários mínimos.
Passados mais de quatro anos, hoje o piso é de R$1.333,90 e
corresponderá, no próximo mês de abril, a exatos três salários e meio.
Após vermos e compararmos tais dados, não podemos permitir
tamanha injustiça com esses trabalhadores que arriscam a própria
vida para proteger a nossa. Portanto quero alertar as autoridades de
nosso Estado que, neste momento, os servidores da segurança
pública iniciam uma nova campanha de reivindicação salarial e que
precisam sentar à mesa para negociar com o governo. Nesse aspecto,
solicito ao Governador Aécio Neves que, de forma democrática, possa
construir, por meio do diálogo, o consenso, abra as negociações com
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os servidores e trate o assunto de forma madura e transparente.
Minas vive um momento importante em sua história. Sou testemunha
de que já avançamos muito e de que os rumos firmes que foram
traçados na área de segurança pública precisam continuar. É um
trabalho longo, e sei que o governo está na direção correta. Muito já
foi feito, mas ainda falta o mais importante: cuidar do ser humano
policial. Falta a valorização do servidor da segurança pública! E isso
passa, objetiva e inicialmente, pelo pagamento de um salário digno.
Portanto espero que o Governador Aécio Neves, com sua visão de
estadista, mais uma vez acolha as reivindicações dos servidores,
estabelecendo uma política salarial para os próximos quatro anos.

Com a palavra, o Governador Aécio Neves, para equilibrar as
diferenças, pois, afinal, os grandes estadistas conseguem sentir as
pulsações do conjunto da sociedade. São eles é que fazem a
diferença em momentos difíceis de nossa história. Somente, assim,
para renovarmos nossas esperanças.

Sr. Presidente, quero agradecer a V. Exa. a paciência e dizer que,
de igual forma, de igual tamanho, e com a mesma veemência,
também apoiamos a luta dos Defensores Públicos do nosso Estado.
Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o

Requerimento nº 61/2007 seja distribuído à Comissão de Segurança
Pública, em razão da natureza da matéria. Sendo assim, vai o
requerimento à Comissão de Segurança Pública para deliberação, nos
termos do art. 103, inciso III, do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 20 de março de 2007.
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Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que a Deputada Maria Lúcia terá
seu nome parlamentar alterado para Maria Lúcia Mendonça, em
virtude da aprovação de requerimento da interessada pela Mesa da
Assembléia.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Assuntos Municipais - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em
14/3/2007, dos Requerimentos nºs 2, 3, 4, 5, 6 e 7/2007, do Deputado
Doutor Viana -, e de Educação - aprovação, na 1ª Reunião
Extraordinária, em 15/3/2007, dos Projetos de Lei nºs 10 e 13/2007,
do Governador do Estado. Ciente. Publique-se.

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Sargento Rodrigues (3), solicitando a retirada de
tramitação dos Projetos de Lei nºs 87,102 e 140/2007, Gilberto
Abramo(3), solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs
63, 74 e 75/2007 (Arquivem-se os projetos.); nos termos do inciso
XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Gilberto Abramo, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei nº 3.000/2006, Weliton Prado (41), solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 14/2003 e dos
Projetos de Lei nºs 213, 264, 315, 316, 320, 326, 328, 339, 345, 349,
429, 450, 519, 534, 643, 644, 646, 784, 863, 1.047, 1.095 e
1.212/2003, 1.378, 1.595, 1.650, 1.672, 1.680, 1.713, 1.768, 1.912 e
1.946/2004, 2.159, 2.161, 2.368, 2.397, 2.783 e 2.875/2005, 3.092,
3.355 e 3.377/2006, e Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi (8),
solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 67, 225, 615 e
647/2003, 1.589/2004, 2.344, 2.637 e 2.746/2005; e, nos termos do
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Carlin Moura e outros, solicitando a convocação de reunião
especial para homenagear o PCdoB pelo transcurso dos seus 85 anos
de fundação.
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Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte,

solicitando seja encaminhado pedido de providências à Telemar com
vistas à disponibilização, aos Municípios de Caetanópolis e
Paraopeba, do acesso à Internet banda larga ou similar, em
substituição ao acesso via rádio. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Agostinho Patrús Filho, solicitando seja
encaminhado ofício aos Presidentes da TAM Linhas Aéreas S.A., da
Varig S.A., da Oceanair Linhas Aéreas Ltda., da Gol Transportes
Aéreos S.A. e da BRA Transportes Aéreos Ltda., solicitando-lhes
determinar aos seus comissários e comandantes que, em todos os
seus pousos e decolagens, refiram-se, ao nome oficial do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, de acordo com a Lei Federal nº
7.534/1986, em lugar de Aeroporto Internacional de Confins. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento do Deputado Célio Moreira, solicitando seja
encaminhado pedido de providências ao Presidente da Telemar, para
que seja levado ao Município de Presidente Kubitschek o sistema de
telefonia digital em substituição ao de telefonia analógica. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Questão de Ordem
O Deputado Domingos Sávio - Agradeço inicialmente ao nobre

Presidente. Tenho um comunicado a fazer. Antes, porém, gostaria de
manifestar minha solidariedade a todos os Defensores Públicos que
aqui estão, porque temos absoluta consciência do papel fundamental
que desempenham no processo democrático. A Defensoria Pública é
um instrumento que garante justiça aos mais pobres e equilíbrio
democrático ao seu pleno exercício. É natural que tenhamos, sim, de
dar atenção especial a esse assunto. Não é admissível, nos tempos
atuais, que haja uma disparidade salarial tão elevada entre
profissionais que atuam com o mesmo propósito e em funções, diria
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até, semelhantes. Precisamos fazer com que a lei e a justiça sejam
feitas de forma plena para os Juízes, os Promotores e os Defensores.
Todos merecem o nosso respeito, mas não é possível caminhar dessa
maneira. Trata-se de uma questão de justiça. É preciso louvar a forma
sempre ordeira e respeitosa com que a categoria tem-se manifestado,
ainda que no exercício do direito constitucional de greve. É justo
registrar que nos últimos quatro anos - sou testemunha disso porque
fui parlamentar na legislatura passada e sempre estive ao lado dos
defensores, num trabalho de fortalecimento do órgão - houve diálogo
e avanços com o governo Aécio Neves, como nunca se conquistou
nos governos anteriores.

Justamente por isso acredito que o diálogo deve prevalecer
novamente. Participarei de uma audiência com o Prof. Antônio
Augusto Anastasia, Vice-Governador, nesta quinta-feira - aliás, essa
audiência deveria ter ocorrido na semana passada, mas foi adiada
para esta semana. Espero tratar desse assunto com ele. Já conversei
com o Eduardo, o Presidente do sindicato e as lideranças. Percebo
que há uma disposição para o diálogo por parte dos Defensores,
ainda que estejam exercendo, como disse, legitimamente o direito de
greve. Sempre percebi da parte do Governador Aécio Neves uma
valorização e um respeito pelos Defensores; aliás, ele provou isso,
não fez mero discurso. Esse foi o governo que mais valorizou a
categoria e a função da Defensoria. Se analisarmos o Orçamento do
Estado de 2002, último ano antes de Aécio Neves, até 2006,
verificaremos que o salto foi significativo, representando naturalmente
alguns passos adiante. Muito ainda tem de ser feito. Devemos
procurar, por meio do diálogo e do entendimento(...) Ainda temos
quatro anos de governo pela frente. No meu entendimento, o caminho
não pode ser outro senão o diálogo. Estarei sendo um dos defensores
desse diálogo, com o propósito de valorizar os nossos Defensores
Públicos e toda essa categoria.

Nestes últimos minutos, gostaria de fazer um registro e solicitar que
conste dos anais da nossa Casa uma matéria publicada hoje no
caderno “EM Cultura”, do “Estado de Minas”, pela colunista Anna
Marina, com o título “Encontro Marcado em Divinópolis”. Essa matéria
faz referência à Feira Internacional de Máquinas, Matéria-Prima e
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Produtos do Vestuário - Fimapev. Divinópolis é a Capital mineira da
moda, tem mais de 1.200 indústrias de confecção e emprega mais de
15 mil pessoas de maneira formal, além de inúmeros empregos na
economia informal, nessa que, sem dúvida, é a mais importante
atividade econômica hoje do nosso Município. Sob a liderança do
Antônio Rodrigues Filho, nosso Toninho, do Sindicato das Indústrias
do Vestuário de Divinópolis - Sinvesd -, há uma diretoria séria
comandando esse evento, que já ganhou a credibilidade de todo o
País. Essa feira internacional está ocorrendo em Minas Gerais,
fortalecendo e valorizando uma indústria mineira que exporta para
todo o mundo e alcança diversos Estados da Federação, com produto
de boa qualidade, vestuário fabricado com qualidade e preço
competitivo como ocorre em Divinópolis - aliás, não só em Divinópolis.
O Centro-Oeste mineiro e mesmo Belo Horizonte, na região do Barro
Preto, faz de Minas Gerais um Estado pujante nessa indústria do
vestuário. Precisamos mostrar o que fazemos.

Portanto, essa matéria publicada no “Estado de Minas”, na coluna
da Anna Marina, traz para nós, de Divinópolis, uma enorme alegria de
ver sendo reconhecido o esforço de pequenos empresários e de uma
organização sindical feita com profissionalismo, como é a direção do
nosso Sinvesd, que leva esse produto para o Brasil e o mundo numa
feira profissionalizada, que, só no ano passado, gerou mais de 13
milhões de negócios durante os três dias de realização do evento,
significando milhares e milhares de empregos. Isso nos deixa
extremamente feliz. Não se trata de mais uma feira com uma
conotação meramente de festa, de um turismo agradável, de evento
que traz o “glamour” da moda, a beleza e a criatividade dos artistas da
moda. É mais que isso: traz a geração do emprego, o
desenvolvimento da nossa economia e o profissionalismo do pequeno
empresário, mostrando que, com seriedade e competência, temos
capacidade de competir.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Vem à Mesa requerimento
do Deputado Almir Paraca, solicitando a palavra pelo art. 70 do
Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Almir
Paraca.
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O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, público presente, senhoras e senhores telespectadores da
TV Assembléia, faço uso desta tribuna para também manifestar, mais
uma vez, em nome da Bancada do PT, o nosso apoio aos Defensores
Públicos do Estado de Minas Gerais. Sabemos do papel relevante e
da importância que essa categoria desempenha em todo o Estado.
Fazemos, assim, coro com todos os que manifestaram apoio a essa
reivindicação.

Considero tão importante o trabalho dos Defensores Públicos que,
quando fui Prefeito na minha querida cidade de Paracatu, nos idos de
1997, 1998, tínhamos uma presença muito tímida dessa categoria, e,
então, tivemos a oportunidade de criar a Defensoria Pública Municipal.
Realizamos um concurso público, dotamos a instituição de vários
Defensores Públicos municipais, que, ainda hoje, se associam ao
trabalho da Defensoria Pública Estadual. Assim, a Defensoria Pública
Municipal de Paracatu vem trabalhando muito, de forma
complementar, para o auxílio da população local.

Registro também, Sr. Presidente, que ontem estive na Capital
federal, reunido com o Sr. Jonas Paulo, Diretor de Revitalização da
Codevasf. Trata-se de uma diretoria nova, constituída para fazer
frente à necessidade de revitalização do São Francisco. Essa
empresa, com o papel e com a importância que tem, não poderia
deixar de colaborar e participar ativamente desse trabalho.

Reivindicamos, assim, uma unidade da Codevasf no Noroeste de
Minas. Os senhores e as senhoras sabem que o Rio Paracatu é o
maior contribuinte individual do São Francisco. Infelizmente, depois de
tantos anos de existência da Codevasf, nem a Bacia do Rio Paracatu
nem a Bacia do Rio Urucuia, dois grandes contribuintes da margem
esquerda do Rio São Francisco, recebem substancialmente a
colaboração da Codevasf, tampouco contam com a sua presença nas
várias frentes de atuação da empresa, particularmente na bacia
mineira.

Acreditamos que é importante a colaboração de Minas Gerais para a
Bacia do Rio São Francisco. Precisamos, e não só nessa região,
repensar e rediscutir a aplicação dos recursos da Codevasf em Minas
Gerais. Iniciamos este debate e queremos aprofundá-lo, com os
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colegas Deputados da Assembléia de Minas, em um momento
oportuno.

Neste momento gostaria de convidar o Deputado Carlin Moura para
manifestar-se.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Almir
Paraca, agradeço o aparte. Em nome do PCdoB, gostaria de registrar
a nossa solidariedade aos Defensores Públicos em greve. A greve
deles demonstra o sentimento geral dos servidores públicos em Minas
Gerais; transmite o lado mais realista e talvez o mais cruel do choque
de gestão do governo Aécio Neves.

Hoje, o Defensor Público em Minas Gerais ganha a 3ª pior
remuneração do País. Sessenta por cento das comarcas em Minas
Gerais não possuem a assistência da Defensoria Pública, por falta de
Defensores. Nos últimos sete anos, não tivemos concurso público
para o cargo de Defensor Público. E ainda, dos 167 Defensores
aprovados no último concurso, 20 deles nem sequer tomaram posse,
em virtude dos baixos salários, e 40 deixaram o cargo, porque a
remuneração é aquém para essa laboriosa categoria.

Nobre Deputado Almir Paraca, para V. Exa. ter noção do que
estamos falando, Minas Gerais possui 500 Defensores Públicos, com
uma remuneração de 11 salários mínimos. Em 1998, tínhamos 728
Defensores Públicos com a mesma remuneração. Essa é a marca do
choque de gestão, que corta justamente em cima do servidor público.
A quem interessa um Estado que não consegue prestar o serviço
público mais elementar e mais basilar que existe? A quem interessa
um Estado que realiza um choque de gestão, mas, quando precisa de
um Defensor Público, não pode tê-lo, pois o Estado e o poder público
não garantem esse direito sagrado, constitucional e indispensável ao
exercício da cidadania?

Então, quero registrar a nossa solidariedade aos Defensores
Públicos. Neste momento, não basta apenas a boa intenção desta
Casa, precisamos de atitude. O governo Aécio Neves precisa
urgentemente tomar uma atitude para recebê-los em audiência,
precisa apresentar uma proposta concreta, pois é o povo sofrido - ou
seja, a camada mais excluída da população - que está desassistido.
Precisamos e exigimos que o Governador Aécio, com seu espírito
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democrático, receba os Defensores Públicos e a comissão desta Casa
em audiência.

Queria aproveitar a oportunidade concedida por V. Exa. para fazer
outro relato, que considero de profunda gravidade, de algo ocorrido
em Minas Gerais. Na semana passada, na sexta-feira, fui convidado
pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Betim para ir a uma fábrica de
produtos eletroeletrônicos, de capital americano, localizada nesse
Município. Essa fábrica produz impressoras para computadores e,
segundo seus donos, chama-se Jabil (pronuncia-se “djêibil”) do Brasil.
Segundo seus funcionários, a partir do movimento deles, foi decidido,
em assembléia, que passaria a chamar Jabil - num claro e correto
português: “j - a - b - i - l” do Brasil.

Nobre Deputado Paraca, essa fábrica tem quase 1.700
trabalhadores, 90% mulheres. Na quinta-feira, à noite, foi deflagrada
uma greve de caráter econômico, porque a empresa havia assinado
um acordo de participação de lucros e resultados, no entanto, a
empresa estava pagando de 32% a 55% dos valores acordados. Os
trabalhadores também reivindicavam a equiparação salarial e o
excesso de horas extras; todavia, além do não-cumprimento do
acordo - pasmem os senhores! -, as trabalhadoras também
denunciavam o assédio moral por parte da chefia dessa fábrica.
Coisas absurdas vêm ocorrendo no interior da fábrica. Um tratamento
desumano dado às trabalhadoras, o qual temos até vergonha de
relatar. Um exemplo é a recusa de atestado de gravidez, com
indelicadas piadinhas feitas pelo chefe. As trabalhadoras estavam
indignadas. A paralisação durou três dias: quinta, sexta e sábado.

Gostaria de registrar também, Deputado Paraca, a presença de um
contingente excessivo da Polícia Militar na porta da fábrica. Enquanto
no sábado, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, registrávamos
14 homicídios até às 19 horas, na porta da fábrica permaneciam de 12
a 21 viaturas da Polícia Militar. Devo ressaltar que não estou fazendo
uma reclamação dos policiais militares, os que estão na linha de
frente, mas da política de governo em relação ao movimento sindical,
à liberdade sindical, à liberdade de os trabalhadores se organizarem e
fazerem assembléias livremente. A fábrica está em uma das regiões
mais violentas de Minas Gerais, à beira da BR-381, e está cercada por
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bairros muito populosos, onde a população carente sempre demanda
serviços da Polícia Militar. Enquanto a Polícia Militar está na porta da
fábrica, muitos trabalhadores estão sendo assaltados do lado de fora.
Quando estive na portaria da fábrica, cheguei a ouvir um chamado do
Bairro Citrolândia a uma viatura militar que estava ali parada, mas o
policial informou que não poderia se deslocar até lá porque estava em
outra missão. Registro novamente que se tratava de uma missão
deliberada por uma política de governo. Não podemos permitir que a
Polícia Militar seja utilizada para reprimir movimentos sindicais,
movimentos de trabalhadores.

Por isso, Sr. Presidente, hoje protocolizei um pedido de audiência
pública na Comissão do Trabalho, para esclarecermos o assédio
sexual dentro da empresa, o abuso que a empresa tem cometido
contra os seus trabalhadores, a recusa da empresa de comparecer
perante à DRT para negociar os direitos dos trabalhadores. Aliás,
devemos esclarecer, Deputado, que essa empresa foi para Betim há
três meses porque recebeu uma série de incentivos da Prefeitura, do
Município, do nobre Prefeito Carlaile Pedrosa, mas não está fazendo
jus aos benefícios concedidos pelo povo de Betim e está
desrespeitando especialmente as trabalhadoras.

Estou dirigindo também um ofício ao Governador do Estado Aécio
Neves pedindo que demonstre à sociedade mineira que tem
compromisso com a democracia e com a liberdade sindical,
recebendo a direção do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim para
discutirmos a participação da Polícia Militar nos eventos sindicais e
nas assembléias de trabalhadores em portas de fábricas.

Tenho a certeza de que o Governador Aécio Neves demonstrará seu
caráter democrático ao receber a Diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos, pois não podemos dispor da gloriosa Polícia Militar para
reprimir trabalhadores e especialmente trabalhadoras na porta da
fábrica.

Agradeço a V. Exa. o espaço concedido a mim e peço desculpas por
adentrar muito em seu tempo. Muito obrigado.

O Deputado Almir Paraca - Deputado Carlin Moura, quero fazer coro
com suas manifestações. Venho também do movimento sindical
bancário e sei da importância da mobilização, da organização. A greve
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foi o último recurso que as categorias citadas pelo nobre Deputado
encontraram para fazer valer seus direitos.

Para finalizar, gostaria de fazer um registro e trazer ao
conhecimento de todos a preocupação não só da comunidade de
Paracatu, como também de todo o Noroeste de Minas, com o
fechamento do distrito da Copasa naquela região, que precisamos
conhecer melhor em Minas Gerais. Discutimos, nas semanas passada
e  retrasada,  a questão das concessionárias da Copasa, e veio à
baila - e foi vastamente investigada, avaliada e discutida nesta Casa -
a importância da empresa no Estado. Sabemos que, quando se retira
uma unidade como o distrito da Copasa de uma região pobre, carente
e desassistida, com pouca presença do governo do Estado, se
comparada a outras, isso significa uma subtração muito grande.
Estamos aqui para manifestar todos os esforços de interlocução junto
ao governo para recuperar e preservar o distrito da Copasa em
Paracatu, que cobre toda a ação da empresa no Noroeste de Minas.
Muito obrigado a todos.

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

Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Eros
Biondini. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, nobres colegas
Deputadas e Deputados, senhores presentes nas galerias, Sras. e
Srs. Defensores Públicos, em meu nome e no do partido que
represento, o PHS, que comemora seus 10 anos de existência, quero
manifestar nossa solidariedade e dizer que todas as iniciativas que
buscarem a justiça e lutarem contra a desigualdade têm o apoio do
nosso partido.

Por outro lado, acredito plenamente na índole, na conduta, na
intenção reta do nosso querido Governador Aécio Neves. Sei de sua
sensibilidade em todas as ocasiões e para com todas as classes. Ele
não está alheio a essa reivindicação.

Sr. Presidente, coube a mim, no dia de hoje, ocupar esta tribuna
com a honrosa missão de homenagear o PHS - partido do qual sou
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Vice-Presidente Estadual e que, no corrente mês, completa 10 do
anos de existência. E, enquanto aqui estou, acontece
simultaneamente em Brasília uma convenção nacional do Partido
Humanista da Solidariedade.

À luz do humanismo integral enraizado nos ensinamentos do
pensamento social cristão, cujos princípios fundamentais são a
inalienável dignidade da pessoa humana, a primazia do bem comum,
a destinação universal dos bens, a primazia do trabalho sobre o
capital, a subsidiariedade e a solidariedade, criou-se, no ano de 1995,
o Partido Humanista da Solidariedade - PHS.

Em 20/3/1997, foi registrado, pelo TSE, ganhando, a partir desse
momento, o direito de interferir oficialmente na política nacional.

Hoje é Presidente desse partido, em Minas Gerais, um de seus
fundadores e conhecido de todos, o Deputado Federal Miguel Martini,
brilhante parlamentar nesta Assembléia Legislativa durante três
mandatos consecutivos. Completam a atual comissão executiva do
PHS no nosso Estado: quem lhes fala, na condição de Vice-
Presidente; Cláudio Maciel, na Secretaria Geral; Wanderley Leite, na
Tesouraria, e Daniel Rocha, vogal.

Se hoje festejamos 10 anos da oficial existência do PHS, na
verdade, estamos comemorando 12 anos de intenso trabalho, pois, a
sua promoção e a sua organização realmente se iniciaram no começo
do ano de 1995. Ao comemorarmos estes primeiros 10 anos de oficial
existência, queremos, em primeiro lugar, homenagear os homens e as
mulheres que tiveram a feliz iniciativa de fundar esse instrumento
partidário, inspirado nos princípios angulares do humanismo cristão. E
foi precisamente o da solidariedade que inspirou a sua denominação -
Partido Humanista da Solidariedade - PHS.

Parabenizamos toda a militância solidarista nacional por ter
abraçado a nobre causa de servir o povo brasileiro, tantas vezes
protelado, esquecido e manipulado por alguns que abraçam a política
em função de interesses particulares. Nesta homenagem, limitar-me-ei
a levantar apenas alguns nomes dos seus fundadores. São muitos,
mas, como em toda iniciativa, alguns e algumas deram o primeiro
passo. Contando com o apoio de muitos, na maioria dos Estados, os
que ousaram a dar os primeiros passos foram: Lúcia e Philippe
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Guedon, Indalécio Giraldez e Sady Bogado, do Estado Rio de Janeiro;
Francisco Caminha, do Estado do Ceará; Walter Viana e Emerson
Nerone, do Estado do Paraná; Francisco de Assis Nascimento, do
Estado do Espírito Santo; Israel Testa, Luiz Cláudio Barbosa de
Oliveira e José Maria da Costa, de Brasília; Carlos Eurico, do Estado
de Goiás; Maria Cecília Duarte, Deputado Miguel Martini, Félix Rivera
e muitas outras pessoas, de reconhecido prestígio, do Estado de
Minas Gerais. Ao pioneirismo de todos eles e de muitas outras
pessoas, cuja lista seria interminável, deve-se a existência do nosso
PHS. Para todos esses nomes citados, o nosso reconhecimento e a
nossa admiração. Parabéns, queridos irmãos co-partidários!.

Sinto-me honrado de fazer parte do PHS, por nele acreditar.
Participei, com o Deputado Miguel Martini, do início da criação do
partido e, ao conhecer o seu estatuto e a sua ideologia, encantaram-
me a originalidade e a radicalidade aos princípios da doutrina social
cristã.

Aproveitando desta especial circunstância comemorativa, Sr.
Presidente, queremos convidar todos os militantes a renovar o nosso
compromisso de continuarmos firmes na luta, fiéis aos nossos valores
e princípios e, com renovado esforço, seguirmos em frente, pelo bem
comum e pela felicidade do nosso povo brasileiro. Queremos dizer,
mais uma vez, a toda nossa militância estadual e nacional que aqui
estamos para servir, e não para sermos servidos.

Aproveito a ocasião para, por meio da TV Assembléia, convidar os
que fazem parte da nova geração, sobretudo aqueles ligados à
Renovação Carismática Católica, a Família Canção Nova, espalhada
por todos os rincões do Estado de Minas Gerais, a se filiar ao PHS. O
partido tem como pedra fundamental a doutrina social da Igreja, que
luta de maneira preferencial pelos pobres, pela vida e pela dignidade
humana; luta contra toda cultura de morte, contra todo e qualquer
atentado à vida do ser humano, da sua concepção aos seus últimos
dias de vida.

Queremos dizer, mais uma vez, que aqui estamos para servir. E,
nesse intuito, também renovamos a nossa vocação de poder, dizendo
que, à luz da ética, lutaremos com todo vigor para conquistar cada vez
maior espaço, em todas as instâncias onde se gerencie o bem
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comum.
Temos a obrigação de assim fazê-lo, a fim contribuir, com

determinação, para a realização dos sonhos do nosso povo. Já
vencemos duras batalhas, como a anti-democrática cláusula de
barreira, e, junto a ela, a enorme pressão dos grandes partidos
visando pulverizar os pequenos, pois, isso lhes permitiria repartir, só
entre eles, o bolo do fundo partidário.

Confiamos na inconstitucionalidade da tal cláusula de barreira e não
nos detivemos na tarefa de continuar nos organizando e crescendo.
Assim, não estamos comemorando 12 anos de espera de braços
cruzados, de existência esperançosa sem fazer nada, mas 12 anos de
luta, de muito trabalho e de muita garra.

Por isso, essa é uma comemoração meritória e com muito sabor de
triunfo. Por tudo isso, com renovado entusiasmo e, reafirmados na fé,
estamos nos preparando para novos e maiores desafios, na firme
convicção de que para isso viemos e na certeza de que novas e
maiores vitórias nos aguardam.

Daremos prioridade à formação dos quadros de que precisamos,
para servir à sociedade com eficácia e eficiência, bem como para
conduzir e cuidar do crescimento e desenvolvimento institucional do
nosso partido em todos os níveis de sua organização e
funcionamento, a par de tentarmos ocupar espaços políticos cada vez
maiores, na perspectiva de conduzir o nosso povo para destinos
melhores.

Em face da seriedade com que assumimos o nosso papel político e
diante dos desafios que haveremos de enfrentar para transformar a
sociedade, é claro que devemos ter quadros idôneos e suficientes
para as diversas funções públicas que o povo queira nos confiar, seja
como Prefeito, seja como Vereador, seja como funcionário nas
administrações municipais, a partir do ano 2009, e, obviamente, a
partir do ano 2011, também nas administrações públicas estaduais e
federal. Assim, nas eleições municipais do próximo ano, lançaremos
candidatos próprios para Prefeito e Vereador em todos os Municípios,
a começar pela Capital do nosso Estado.

Senhores, com essa motivação e com a firme determinação de
continuar conquistando vitórias, neste momento, está se realizando,
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em Brasília, a Convenção Nacional do meu partido, o PHS.
O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Colega de profissão com

muita honra, pois, para minha alegria, temos mais um colega médico-
veterinário nesta Casa. Acima de tudo, o Deputado Eros Biondini
chega com o vigor de suas idéias e espírito humanista. Sabemos de
seu perfil, de sua história pessoal e, permito-me dizer, familiar - dado
o carinho que tenho pelo seu pai. Logo, conhecemos valores que o
inspiraram a enveredar pelos caminhos da política e sabemos que
são, acima de tudo, humanistas, cristãos e dedicados a servir nossa
comunidade.

Neste aparte, cumprimento o PHS e naturalmente ressalto a
importância de termos um partido com o compromisso ético em sua
formação. São 10 anos de história. Nesta Casa, convivi com um
grande Líder do PHS, o Deputado Miguel Martini, em quem observei o
mesmo perfil que norteia as ações de V. Exa.: o compromisso com a
ética e as causas sociais e, acima de tudo, a defesa dos interesses do
povo mineiro. É grande aliado do Governador Aécio Neves, mas, ao
mesmo tempo, quando necessário, um construtor do entendimento,
trazendo críticas e sugestões para aperfeiçoar projetos de lei.

Não tenho dúvidas de que V. Exa. trilha esse caminho: o de ser um
parceiro e leal companheiro da base do Governador.

Mas V. Exa. o faz com a independência necessária para trazer suas
contribuições na linha que o PHS representa dentro da estrutura
democrática do País. Permito-me expressar também, em nome do
PSDB, nosso desejo de continuar convivendo harmoniosamente. A
diversidade partidária é fundamental na democracia. Sob o pretexto
de fazer a reforma política, a qual defendo, não podemos criar
obstáculos para que as pessoas se organizem em partidos políticos. É
preciso estabelecer regras claras para que haja fidelidade partidária e
compromisso com o eleitor, o qual deverá ser cumprido após as
eleições. Mas é importante a sobrevivência de diversas agremiações
partidárias para que haja exercício democrático e espaço para as mais
diversas idéias.

Portanto deixo registrados meus cumprimentos ao PHS na pessoa
de V. Exa. e, mais uma vez, minha alegria em tê-lo como colega na
Assembléia Legislativa, além de sermos colegas de profissão.
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Obrigado.
O Deputado Eros Biondini - Agradeço a V. Exa. as palavras sempre

de ânimo, entusiasmo e carinho.
O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Caro Deputado Eros

Biondini, cumprimento-o por seu pronunciamento e sua postura nestes
poucos dias de convívio no Plenário e nas comissões, em que venho
acompanhando suas atividades e posições assumidas na Assembléia.
Gostaria também de fazer referência ao PHS. Tive oportunidade de
participar como assistente do I Congresso Nacional do PHS e fiquei
muito sensibilizado e interessado. Desde então acompanho a vida do
partido. Acredito que as posições humanistas que o PHS defende, as
quais orientam as atitudes dos seus Deputados, são muito
importantes e enriquecem o cenário da política em Minas Gerais e no
Brasil. Desejamos vida longa ao PHS, que se constitua como uma
força cada vez mais significativa, trazendo para a política nacional
todo o ideário do humanismo cristão, de que necessitamos muito, para
ajudar a promover as transformações que a sociedade brasileira tanto
reclama. Obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado. Suas palavras muito me
engrandecem.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Deputado Eros Biondini,
também gostaria de saudar V. Exa. e o PHS pelos 12 anos de
existência e pela grande contribuição à nossa sociedade. V. Exa. sabe
da minha amizade pelo Deputado Miguel Martini e da minha
admiração por esse grande líder, por tudo que representou para esta
Casa e para o povo de Minas Gerais. Tenho acompanhado, no início
desta legislatura, que V. Exa. segue rigorosamente os pensamentos
cristãos que o Deputado Miguel Martini defendeu com tanto vigor
nesta Casa. Uma defesa incondicional da família, tão atacada nestes
dias. Uma defesa incondicional da vida é o que tenho acompanhado
no trabalho de V. Exa.

Portanto quero fazer a saudação a V. Exa., lembrar o Deputado
Miguel Martini e saudar o PHS como agremiação importantíssima para
a democracia no País. Parabéns!

O Deputado Eros Biondini - Obrigado. Retribuo com minha
admiração por V. Exa., que sempre norteou meus pensamentos
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políticos por sua integridade e defesa incondicional da vida e da
família.

Queremos nos unir àqueles que estão lá em Brasília, na Convenção
do PHS. São pessoas de vários Estados que estão reunidas para
festejar essa importante data. Não pude estar nessa convenção por
causa dos compromissos nesta Casa, pela importância dos temas que
hoje nos incumbem.

Se V. Exa. me permitir, quero aproveitar para dizer que, apesar de o
partido ser considerado pequeno, ele prima pela fidelidade aos seus
princípios ideológicos, à moral, à ética e à honestidade. Quero
também deixar uma palavra de lamento não apenas aos outros
partidos, que, porventura, sujeitam-se a servir de partido de aluguel,
mas também às lutas veementes contra os partidos pequenos, que,
apesar de serem ainda novos, têm sólida ideologia e princípios
fundados na doutrina social cristã. No meu entender, o que está
faltando ao nosso país é um amor despojado, que busque o interesse
do outro e não os seus próprios. Só assim conseguiremos que a
justiça e a paz se abracem.

Convido os nobres Deputados presentes - o Deputado André
Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular, Deputado
João Leite, Deputado Carlin Moura e Deputado Gustavo Valadares - a
nos acompanhar, na quinta-feira, à Colônia Santa Isabel, em
Citrolândia. Há alguns anos, desenvolvo um trabalho social junto à
Comunidade Mundo Novo, da qual sou fundador.

A partir de uma visita que lá fizemos em prol dos hansenianos,
queremos levar esta Casa a conhecer melhor essa realidade.
Portanto, repito: na próxima quinta-feira, às 15h30min, estaremos lá
na colônia, oficialmente representando a Comissão de Participação
Popular. Os Deputados que quiserem nos acompanhar nos darão
grande alegria. Obrigado, Presidente.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as reuniões
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 21, às 20
horas, para a reunião especial também de amanhã, às 9 horas, nos
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termos dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

13/3/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Maria Lúcia e Rosângela Reis, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Rosângela Reis, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e comunica o recebimento de ofício da Associação de Defesa
dos Usuários Consumidores e Contribuintes em Minas Gerais -
Aducon -, em que solicita seja realizada reunião desta Comissão com
as Comissões de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática e Meio
Ambiente e Recursos Naturais, na organização, conteúdo e
formatação do fórum técnico sobre a apresentação da Pedagogia
Waldorf e as experiências das Escolas Waldorf no Brasil. O
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 59/2007, no 1º
turno, para o qual designou como relatora a Deputada Maria Lúcia.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia - Rosângela Reis.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 260/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei nº
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260/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.636/2005, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
São Gonçalo do Pará o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo conceder autorização

legislativa ao Poder Executivo para transferência de bem público para
o Município de São Gonçalo do Pará, constituído de terreno e
benfeitorias com área de 2.205,00m², situado na Avenida Rio Branco,
nº 348, naquele Município, registrado sob o nº 33.801, a fls. 279 do
Livro 3-AL, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará
de Minas.

O parágrafo único do art. 1º do projeto em tela destina o local à
construção da sede da Prefeitura Municipal e do quartel da Polícia
Militar.

Ao se manifestar sobre a alienação pretendida durante a tramitação
do projeto na legislatura anterior, a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão declarou-se-lhe favorável desde que retirada a
área de 500,00m², onde será construído o quartel para abrigar a
Polícia Militar. Por se tratar de órgão da administração pública
estadual, essa área deve permanecer com o Estado e ter acesso
direto e independente para a rua. Assim, o Substitutivo nº 1,
apresentado ao final deste parecer, tem como finalidade proceder ao
desmembramento e identificação da área a ser transferida ao
Município.

A autorização prévia para a transferência de titularidade de
patrimônio público é exigência do art. 18 da Constituição do Estado e
do inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, que
reforça tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do
interesse público.

Dessa forma, entendemos que a população de São Gonçalo do Pará
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será beneficiada pela doação pretendida, pois, tendo a administração
municipal sede adequada a suas necessidades, poderá atender aos
administrados de forma mais eficiente.

Ressalte-se, por fim, que o negócio a ser efetivado está revestido da
devida garantia, pois o art. 2º do projeto estabelece o retorno do
imóvel ao patrimônio do Estado se, após o termo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada
a destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 260/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do

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

São Gonçalo do Pará parte do imóvel com área de 2.205,00m² (dois
mil duzentos e cinco metros quadrados), correspondente à área de
1.705,00m² (um mil setecentos e cinco metros quadrados), conforme
descrição do Anexo desta lei, situado na Avenida Rio Branco, nº 348,
naquele Município, registrado sob o nº 33.801, a fls. 279 do Livro 3-
AL, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” deste artigo
destina-se à sede da Prefeitura Municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº /2007)
O imóvel de que trata esta lei, com 1.705,00m², possui as seguintes

divisas e confrontações: pela frente, com a Av. Rio Branco, a partir do
ponto de confrontação com o imóvel à esquerda, de propriedade de
Sinésio Ferreira Lima, numa extensão de 15,50 metros mais 23,10
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metros; pela direita, com área remanescente de propriedade do
Estado de Minas Gerais, numa extensão de 39,27 metros; aos fundos,
confrontando com imóvel de propriedade de Ana de Almeida Galvão,
Norma Sueli Almeida Lima Nascimento e espólio de Antônio Ribeiro
da Silva, numa extensão de 26,86 metros; e pela esquerda,
confrontando com imóvel de propriedade de Sinésio Ferreira de Lima,
numa extensão de 15,50 metros, mais 22,50 metros.

Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Paulo Cesar.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 260/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o Projeto de Lei nº
260/2007 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São
Gonçalo do Pará o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito
de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102,
VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 260/2007 tem como finalidade conferir a

necessária autorização legislativa para que o Poder Executivo possa
doar ao Município de São Gonçalo do Pará imóvel com área de
2.205,00m², situado naquele Município, para a construção da sede da
Prefeitura Municipal e do quartel da Polícia Militar.

O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, promove o desmembramento da referida área, para que
500,00m², destinados ao quartel para abrigar a Polícia Militar, órgão
pertencente à administração pública estadual, permaneçam como
propriedade do Estado.

Na defesa do interesse público, a parte a ser doada será destinada à
sede da Prefeitura Municipal, visando ao melhor atendimento da
comunidade de São Gonçalo do Pará.
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Também em defesa do interesse coletivo, a alienação a ser
realizada está revestida de garantia, uma vez que o art. 2º do projeto
prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se não lhe for
dada a destinação prevista no termo avençado.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, especialmente, ao § 2º do
art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Tal dispositivo estabelece que a movimentação dos valores do ativo
permanente do Estado somente se fará com autorização explícita do
Poder Legislativo.

Além disso, o projeto de lei em análise não representa despesas
para o erário nem acarreta repercussão na Lei Orçamentária.
Portanto, não há impedimento a sua transformação em lei.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

260/2007 no 1° turno, na forma do Substitutivo nº 1 , apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de março de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Jayro Lessa.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 20/3/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeirto Silva, notificando o falecimento da Sra.

Laura Bernardes Costa, ocorrido em 17/3/2007, em Carangola. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Ruy Muniz, comunicando que estará ausente do País
no período de 16 a 25/3/2007, em missão oficial. (- Ciente. Publique-
se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/3/2007
Presidência dos Deputados José Henrique e Inácio Franco

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; discurso do Deputado João Leite; aprovação - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei Complementar nº 12/2007 - Projetos de Lei nºs 451 a 502/2007 -
Requerimentos nºs 144 a 195/2007 - Proposições não Recebidas:
Projetos de lei do Deputado Paulo Guedes (2) - Comunicações:
Comunicações  dos Deputados Sávio Souza Cruz e Elmiro
Nascimento - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Pinheiro - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca -  Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Deiró Marra - Délio  Malheiros -  Delvito Alves - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
João Leite - Juninho Araújo -  Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Inácio Franco) - Às 14h7min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Delvito Alves, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,

o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, sei que posteriormente a

assessoria da Mesa publicará uma ata mais completa, detalhada, mas
não poderia deixar de fazer alusão a uma situação acontecida nesta
manhã, a partir do representante da ANA, Sr. Dalvino. Ontem, na
Assembléia Legislativa, tivemos um pronunciamento do Deputado
Vanderlei Miranda em que falou da carta do Senador Pedro Simon
sobre o tripé de uma sociedade, a Igreja, a família e a escola. Hoje,
lamentavelmente vimos a manifestação do representante da ANA,
totalmente na contramão de tudo o que esperamos de mudança no
País.

O representante da ANA ataca a posição da Igreja Católica contra a
transposição do Rio São Francisco. Ele, de alguma forma, confunde
as coisas quando diz que a Igreja ou os religiosos não podem entrar
nessa questão porque o Estado é soberano. Não consigo entender
dessa maneira.

Na democracia, a Igreja, os cidadãos, os religiosos, todos são
convocados a participar do debate, a apresentar sua posição.
Considero que o governo federal não conseguirá, goela abaixo, fazer
com que esse projeto de transposição do Rio São Francisco seja
vitorioso, ainda mais dessa forma, ou seja, atacando a posição de
igrejas e de pessoas.

Considero-me uma pessoa religiosa e sou totalmente contra a
transposição do Rio São Francisco. Isso não quer dizer uma inferência
contrária ou uma ingerência indevida de religiosos ou de igrejas.

Sr. Presidente, gostaria que fosse publicada, por inteiro, a
manifestação descabida do representante da ANA, que atacou a
posição da Igreja e de religiosos, o que é lamentável. Houve
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participação de muitos técnicos, que mostraram, com dados, a
impossibilidade de transposição do Rio São Francisco.

Temos conhecimento de todas as outorgas possíveis de água da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e sabemos que essa
transposição é impossível. Aliás, os números por si só e os técnicos
demonstram essa impossibilidade. Hoje, pela manhã, houve um duro
ataque da ANA a posições contrárias. Assim é a democracia, mas
alguns não se acostumam com isso e querem impor um só
pensamento, o que não pode ocorrer.

Será impossível o governo federal fazer com que acreditemos nesse
projeto, uma vez que não acreditamos. Cremos que isso é impossível
porque não podemos mais outorgar água do São Francisco. Lutamos,
sim, pela revitalização do Rio São Francisco, e essa é uma posição
majoritária em Minas Gerais. Portanto, a posição da ANA e do
governo federal não mudará tal opinião, nem mesmo por meio dessa
forma truculenta de tratar aqueles que pensam de maneira diferente.

Aguardo a publicação inteira da reunião, para que possamos
compartilhar esse documento com muitas pessoas, mostrando a
posição equivocada da ANA e do governo federal. Obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/2007
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 4/2003)

Altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, passa

a vigorar com as seguintes alterações:
I - Acrescente-se o inciso V ao art. 3º:
“Art. 3º - ..........................................
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V - notários, registradores, escreventes e auxiliares não optantes do
Regime Geral da Previdência Social nos termos da Lei Federal nº
8.935, de 1994”;

II - O inciso I do art. 50 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 50 - .......................................................
I - as contribuições previdenciárias do servidor público titular de

cargo efetivo da administração direta, autárquica e fundacional dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas, do membro da magistratura e do Ministério
Público, do Conselheiro do Tribunal de Contas, notários e
registradores não optantes do Regime Geral da Previdência Social e
aposentados cujo provimento tenha ocorrido até 31 de dezembro de
2001, observado o disposto no art. 77;”;

III - Acrescente-se o inciso V ao art. 79:
“Art. 79 - ............................................
V - notários, registradores, escreventes e auxiliares não detentores

de cargo efetivo.”.
Art. 2º - Ficam assegurados aos notários, oficiais de registro,

escreventes e auxiliares os direitos e as vantagens previdenciários
adquiridos até a data da publicação desta lei.

Art. 3º - Os valores de aposentadorias e pensões dos notários e
registradores observarão o mínimo da legislação vigente e o valor de
contribuição base.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: Preliminarmente, como o próprio vocativo denota, este

é um “projeto”, e não, um todo completo e acabado. Sujeita-se,
portanto, a alterações que comunguem do diapasão esposado.

A pretensão do projeto de lei em questão é preencher a lacuna
oriunda da legislação previdenciária do Estado, que não abrangeu
notários e registradores, aludidos na Lei Federal nº 8.935, de 1994.

A edição da Lei Complementar nº 64 importou em intranqüilidade
para milhares de servidores do foro extrajudicial, denominados
notários e registradores, com a notícia veiculada recentemente pelo
IPSEMG de que eles deixariam de ser considerados como segurados
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por falta de dispositivo legal. Isso quer dizer que ficaram os servidores
“lato sensu” sem o direito previdenciário assegurado.

São 3.403 serviços notariais e de registro no Estado, o que significa
que existem milhares de pessoas que laboram nessas serventias.

O vínculo previdenciário era até então ao IPSEMG, no tocante aos
demais direitos, exceto o da aposentadoria, e ao Tesouro Estadual,
para fins de aposentadoria. O vínculo ao Tesouro era não contributivo.

O projeto possui dois ângulos de atuação. O primeiro relaciona-se
ao exato cumprimento do art. 6º da Constituição Federal, que inclui
como direito de todos os brasileiros a previdência social. O segundo
diz respeito à fiscalização das receitas e despesas do Estado, ou seja,
prevê o exato cumprimento do art. 40 (após a Emenda à Constituição
nº 20, de 1998), que tornou a previdência social contributiva.

Assim, o projeto vem suprir essa lacuna. Reforce-se que pela Lei de
Responsabilidade Fiscal e de acordo com o art. 38, § 3º, da Lei
Complementar nº 64, de 2002, é indispensável a fonte de custeio.

O desamparo está comprovado quando, ao examinarmos o Regime
Geral da Previdência Social, sabemos que este aplica-se tão-somente
aos notários e registradores (após 1994) e aos optantes nos termos
da alínea “o” do inciso I do art. 9º do Decreto nº 3.048, de 6/5/99. O
citado preceito, ao dispor sobre os segurados obrigatórios, expressa
que estes são os contratados posteriormente a 21/11/94 e os optantes
pelo Regime Geral.

Na mesma linha, a Lei Federal nº 8.935, de 1994, ao dispor sobre
seguridade social, definiu que os nomeados a partir daquela data
seriam atrelados ao Regime Geral. Assegurou-se, no entanto, a opção
dos que permaneciam neste regime e contagem recíproca para
sistema diverso.

Atualmente, a aposentadoria de notários e registradores carece de
regulamentação, principalmente após a Lei de Responsabilidade
Fiscal e a Emenda à Constituição nº 20, de 1998. Isso importa dizer
que, se não houver regulamentação, não haverá possibilidade de
aposentadoria.

A legislação que trata do assunto é formada pelas Leis nºs 11.050,
de 19/1/93, e 11.660, de 2/12/94. Os processos de aposentadoria
encontram-se parados na Secretaria da Justiça, à espera de decisão.
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Assim, ficam os notários e registradores excluídos do Regime Geral
por não haverem optado e também do regime do Estado, por não
estarem incluídos neste como contribuintes.

A dificuldade de trabalhar o tema reside em dois pontos: um está na
legislação esparsa; outro no preconceito que o tema desperta ao se
tomar como paradigma dos mais de 3 mil serviços notariais e de
registro o baixo conceito formado a partir dos serviços existentes na
Capital e nas grandes cidades.

Existem milhares de pessoas que carecem do prosseguimento do
atendimento que vinha sendo prestado pelo IPSEMG e que, no futuro,
carecerão de aposentadoria e estarão condenados a não
sobreviverem.

Ressalte-se novamente que este é um projeto de lei propenso a
receber contribuições de toda natureza, a fim de se sanar a lacuna e
de se apaziguarem milhares de servidores desses serviços.

As modificações na legislação pretendem:
a) inserir o inciso V no art. 3º, para dispor que os notários e

registradores titulares são contribuintes compulsórios do sistema. A
caracterização desses servidores não é tema para o projeto, pois isso
já foi disposto em legislação específica. O art. 236 da Constituição
Federal prevê que a delegação necessita de concurso, e ela entrou
em vigor em 4/10/88. Anteriormente à Constituição, temos notários e
registradores concursados e os que foram contemplados pela Emenda
à Constituição nº 22, de 1978. Acrescente-se também que, embora
não-titulares há os que foram contemplados pelo art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal;

b) dar nova redação ao inciso I do art. 50, para fins de contribuição
da Conta Financeira de Previdência - CONFIP (cria-se a fonte de
custeio obrigatória para concessão de benefício previdenciário);

c) inserir o inciso V no art. 79, tendo em mente os notários,
registradores, escreventes e auxiliares não efetivos, que não podem
ficar sem o regime previdenciário.

O valor dos benefícios está atrelado ao valor de contribuição,
observada a legislação vigente.

Por se tratar de projeto justo, esperamos que se aglutinem as
vontades dos nobres pares.
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Legislação citada:
Lei Federal nº 8.935, de 19/12/94 (Capítulo IX - Da Seguridade

Social):
“Art. 40 - Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares

são vinculados à previdência social, de âmbito federal, e têm
assegurada a contagem recíproca de tempo de serviço em sistemas
diversos.

Parágrafo único - Ficam assegurados aos notários, oficiais de
registro, escreventes e auxiliares os direitos e vantagens
previdenciários adquiridos até a data da publicação desta lei”.

Título IV - Das Disposições Transitórias: “Art. 47 - O notário e o
oficial de registro, legalmente nomeados até 5 de outubro de 1988,
detêm a delegação constitucional de que trata o art. 2º.

Art. 48 - Os notários e os oficiais de registro poderão contratar,
segundo a legislação trabalhista, seus atuais escreventes e auxiliares
de investidura estatutária ou em regime especial, desde que estes
aceitem a transformação de seu regime jurídico, em opção expressa,
no prazo improrrogável de trinta dias, contados da publicação desta
lei.

§ 1º - Ocorrendo opção, o tempo de serviço prestado será
integralmente considerado, para todos os efeitos de direito.

§ 2º - Não ocorrendo opção, os escreventes e auxiliares de
investidura estatutária ou em regime especial continuarão regidos
pelas normas aplicáveis aos funcionários públicos ou pelas editadas
pelo Tribunal de Justiça respectivo, vedadas novas admissões por
qualquer desses regimes, a partir da publicação desta lei”.

Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999
(Aprova o Regulamento da Previdência Social e dá outras

providências): Título I - Da Seguridade Social - Seção I - Dos
Segurados: “Art. 9º - São segurados obrigatórios da Previdência
Social as seguintes pessoas físicas:

I - como empregado:
..........................................................
o) o escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços

notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 1994, bem como
aquele que optou pelo Regime Geral de Previdência Social, em
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conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994;”.
Lei nº 11.050, de 19/1/93
“Art. 99 - Os proventos do servidor inativo do foro extrajudicial

passam a ser ajustados à remuneração atribuída aos símbolos
previstos no Anexo III do Decreto nº 16.409, de 10 de julho de 1974,
de conformidade com o estabelecido no § 1º deste artigo, acrescidos
dos adicionais por tempo de serviço.

§ 1º - Para efeito do disposto no “caput” deste artigo, observada a
classificação da entrância da serventia do servidor na passagem para
a inatividade, fica estabelecida a seguinte correspondência:

Entrância Símbolo
I - Especial S-01
II - Final S-02
III - Intermediária S-03
IV - Inicial S-04
§ 2º - Os símbolos de ajustamento previstos no parágrafo anterior

aplicam-se aos proventos dos Oficiais de Registro Público de Imóveis,
de Títulos e Documentos, de Protestos e Civil e dos Tabeliães, de
acordo com a respectiva entrância da serventia.

§ 3º - Os proventos dos Escreventes Juramentados e dos Auxiliares
de Cartório do Registro Público de Imóveis, de Títulos e Documentos,
de Protestos e Civil e de Tabelionatos corresponderão a 30% (trinta
por cento) dos respectivos símbolos previstos no § 1º, observado o
disposto no § 2º deste artigo.

§ 4º - Fica garantida ao inativo de que trata este artigo a
continuidade do recebimento do valor atual de seus proventos, caso
ele seja superior ao resultante do disposto nos parágrafos anteriores,
cuja diferença será considerada como vantagem pessoal, sobre ela
incidindo os percentuais de reajuste geral de vencimento concedidos
ao servidor civil do Poder Executivo.

§ 5º - Ao servidor do foro extrajudicial aposentado posteriormente à
data da publicação desta lei, aplica-se o disposto neste artigo.”

Lei nº 11.660, de 2/12/94
“Art. 32 - Os proventos do servidor inativo do foro extrajudicial a que

se refere o art. 99 da Lei nº 11.050, de 19 de janeiro de 1993, passam
a ser ajustados de acordo com a base de cálculo constante no Anexo
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IX desta lei, acrescidos dos adicionais por tempo de serviço.
§ 1º - A base de cálculo prevista no ‘caput’ deste artigo aplica-se aos

proventos dos Oficiais de Registro Público de Imóveis, de Títulos e
Documentos, de Protestos e de Registro Civil, bem como dos
Tabeliães, de acordo com a respectiva entrância da serventia.

§ 2º - Os proventos dos Escreventes Juramentados e dos Auxiliares
de Cartório do Registro Público de Imóveis, de Títulos e Documentos,
de Protestos e de Registro Civil, bem como os de Tabelionatos,
observado o disposto no parágrafo anterior, passam a ser,
respectivamente, de 50% (cinqüenta por cento) e de 30% (trinta por
cento) dos valores estabelecidos no Anexo IX desta lei.

§ 3º - Fica garantida ao inativo de que trata este artigo a
continuidade do recebimento do valor atual de seus proventos, caso
seja superior ao resultante do disposto nos parágrafos anteriores,
sendo a diferença considerada como vantagem pessoal, sobre ela
incidindo os percentuais de reajuste geral de vencimento concedidos
ao servidor civil do Poder Executivo.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.”

PROJETO DE LEI Nº 451/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 294/2003)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a assumir a estrada que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER - autorizado a assumir o controle e a
manutenção  da  estrada que liga o Município de Frei Gaspar à BR
116 - Itacarambi.

Parágrafo único - A autorização contida no “caput” deste artigo
compreende todos os atos administrativos necessários para a
efetivação do controle e da manutenção.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: Deixar a cargo do município estrada intermunicipal é
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condenar os transeuntes e munícipes ao isolamento e ao desrespeito
do direito de ir e vir. A administração pública, em qualquer nível, tem
como meta e base o bem público. Entre os órgãos do Governo do
Estado, o DER-MG tem capacidade e estrutura para desempenhar a
contento a conservação e a manutenção das estradas. Nesse sentido,
aguardo a aprovação deste projeto pelos meus pares nesta Casa.

- 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 452/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.409/2006)

Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília, com
sede no Município de Senhora dos Remédios.

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

Santa Cecília, com sede no Município de Senhora dos Remédios.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Padre João
Justificação: Associação beneficente sem fins lucrativos, fundada

em 21/10/87, tem por finalidade prioritária a manutenção de uma
corporação musical de nível elevado, com a mesma denominação da
sociedade, cultivando a boa música dentro dos mais elevados
padrões, para recrear e educar o povo. Promove ainda a realização de
palestras e conferências sobre a arte musical e mantêm uma escola
de música para aprendizes.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-
se legalmente amparado, já que são atendidas as exigências contidas
na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares na
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 453/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.789/2006)
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Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Santa Luzia - ASSAPPEN-SL, com sede no Município
de Santa Luzia.

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

Aposentados e Pensionistas de Santa Luzia - ASSAPPEN-SL, com
sede no Município de Santa Luzia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: Fundada em 1990, a Associação dos Aposentados e

Pensionistas de Santa Luzia - ASSAPPEN-SL é uma associação civil
que visa a congregar todos os aposentados e pensionistas do
Município de Santa Luzia, realizando um trabalho de larga importância
na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A atividade desenvolvida
destaca-se pela prestação de assistência jurídica e social a seus
associados, bem como pela representação destes perante a
administração pública. Além disso, a entidade ainda promove salutar
aproximação entre seus associados, fomentando o espírito de união
que sustenta a paz social, contribuindo assim para a valorização dos
aposentados e pensionistas junto à comunidade local.

Diante do exposto e em razão do efetivo cumprimento de todas as
formalidades necessárias, estamos convictos de que certo será o
apoio de nossos nobres pares à aprovação deste singelo projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 454/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.233/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Botumirim o
imóvel que especifica.

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

Botumirim o imóvel com área de 1.540,00m² (mil quinhentos e
quarenta metros quadrados), compreendendo os lotes n° 04 e 05,
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situado na Rua Primeiro de Março, nesse Município, com escritura
pública lavrada no Cartório do 2° Ofício Judicial e  Notas da Comarca
de Francisco Sá, no Livro n° 41, às fls. 121/121v.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se a ampliação do posto de saúde municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, cessada a causa que justifica a doação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação

de um imóvel de propriedade do Estado para o Município de
Botumirim.

Com a doação do imóvel, a administração municipal pretende
ampliar o posto de saúde. É importante ressaltar que os recursos para
a ampliação já foram depositados em conta, dependendo somente da
formalização da doação para serem desbloqueados.

Conto, portanto, 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 455/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.889/2005)

Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - Apae - do Município de Visconde do Rio Branco o
imóvel que especifica.

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

Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - do Município de Visconde do
Rio Branco o imóvel constituído por um terreno e respectivas
benfeitorias, com área de 10.100,00m2 (dez mil e cem metros
quadrados), situado na zona rural, Fazenda Santa Juliana, desse
Município, registrado com o n° 12.331, fls. 48, do L° 3-S, de
Transcrições, no Cartório de Registro de Imóveis do Município de
Visconde do Rio Branco.
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Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se ao funcionamento da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - Apae - do Município de Malacacheta.

Art. 2º - O imóvel descrito no art. 1° reverterá ao  patrimônio do
Estado cessada a causa da doação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor um ano após a sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação

de um imóvel de propriedade do Estado, constituído por um terreno
com área de 10.100,00m2.

É fundamental que se corrija a situação existente, pois a Apae, que
presta serviços beneficentes e relevantes à comunidade de Visconde
do Rio Branco, vem tendo grandes dificuldades para o recebimento de
verbas destinadas à realização de obras, devido a sua condição.

Sabendo da grandeza do trabalho filantrópico realizado pelas Apaes
do nosso Estado, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 456/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.764/2005)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica
ao Município de Rio Pardo de Minas.

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

Município de Rio Pardo de Minas o imóvel urbano constituído de 25m
(vinte e cinco metros) de frente por 30m (trinta metros) de fundos,
correspondente à área de 750m2 (setecentos e cinqüenta metros
quadrados), situado na Rua Cel. Edmundo Blum, no Bairro São
Domingos, nesse Município, doado ao Estado de Minas Gerais pelo
Município através da Lei Municipal n° 552, de 28/3/ 74, conforme
escritura pública lavrada em 8/11/79 no Cartório de Registro de
Imóveis da referida Comarca.

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



1478

Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: O referido imóvel foi doado ao Estado de Minas Gerais

em 28/3/74, através de lei municipal com a finalidade de se construir
uma unidade ambulatorial de saúde no Município de Rio Pardo de
Minas. Ocorre que após todos estes anos, não se fez por parte do
Estado nenhum tipo de construção.

Diante disso, o Município deseja que o imóvel reverta ao seu
domínio, para assim, construir um posto de saúde no terreno, obra
importante para toda a comunidade, pois proporcionará melhor
atendimento através de um serviço de saúde adequado.

Informo, ainda, que o Município já possui recurso próprio em caixa
para iniciar as obras.

Diante de exposto, conto 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 457/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.012/2004)

Cria a Notificação Compulsória da Violência contra o Idoso e a
Comissão de Monitoramento da Violência contra o Idoso.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Notificação Compulsória da Violência contra o

Idoso, a ser feita pelo estabelecimento público ou privado de serviço
de saúde que prestar atendimento ao idoso vítima de violência ou
maus-tratos.

Parágrafo único - Considera-se idoso a pessoa com idade igual ou
superior a sessenta anos.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, consideram-se:
I - violência contra o idoso a ação ou a conduta que causem morte,

dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico ao idoso, ocorridas no
âmbito público ou doméstico;

II - violência física a agressão ao corpo da vítima pelo uso da força
do agressor, com ou sem o uso de instrumentos, ou por queimadura,
corte, perfuração e uso de armas brancas ou de fogo, entre outras;



1479

III - violência psicológica a situação em que a vítima sofre agressões
verbais constantes, como coação e ato de constrangimento que
impliquem situação vexatória, humilhante e desumana.

Art. 3° - Serão notificados, em formulário oficial,  os casos atendidos
e diagnosticados de violência ou maus-tratos contra o idoso,
tipificados como violência física, sexual ou psicológica.

Parágrafo único - O profissional de saúde que verificar que o idoso
atendido tenha sofrido violência ou maus-tratos solicitará ao
profissional responsável pela condução do caso o preenchimento da
Notificação Compulsória de Violência contra o idoso.

Art. 4° - A Notificação Compulsória de Violência co ntra o Idoso
conterá:

I - identificação pessoal, com nome, idade, etnia, escolaridade e
endereço;

II - identificação do acompanhante, com nome, etnia, profissão e
endereço;

III - motivo do atendimento;
IV - diagnóstico;
V - descrição detalhada dos sintomas e das lesões;
VI - relato da situação social, familiar, econômica e cultural.
§ 1º - No formulário do primeiro atendimento, no “Motivo de

Atendimento”, será preenchido o item “violência”, especificando-se a
causa da violência: física, sexual ou psicológica, e o âmbito de sua
ocorrência: doméstica ou público.

§ 2° - Os casos de violência contra o idoso são con siderados:
I - domésticos os ocorridos em família ou na unidade doméstica, ou,

ainda, em qualquer outro ambiente, desde que o agressor conviva ou
haja convivido no mesmo domicílio que o idoso;

II - públicos:
a) os ocorridos na comunidade e perpetrados por qualquer pessoa;
b) os perpetrados ou tolerados pelo Estado ou seus agentes, onde

quer que se encontrem.
Art. 5° - A Notificação Compulsória de Violência co ntra o Idoso será

preenchida em três vias, das quais uma será mantida em arquivo de
violência contra o idoso, no estabelecimento de saúde que prestou o
atendimento, outra encaminhada à Delegacia Especializada de
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Crimes contra o Idoso, e a terceira entregue ao idoso ou ao
acompanhante, por ocasião da alta.

Art. 6° - Os dados de arquivo de violência contra o  idoso serão
confidenciais e somente poderão ser fornecidos:

I - ao denunciante, ao idoso ou ao acompanhante da pessoa que
tenha sofrido a violência, devidamente identificada, mediante
solicitação pessoal por escrito;

II - aos Conselhos Estadual e Municipal do Idoso, a autoridade
policial ou judiciária, mediante solicitação oficial.

Parágrafo único - Os dados da Notificação Compulsória de Violência
contra o Idoso, excluídos aqueles que possibilitem a identificação da
vítima, serão encaminhados, em boletim semestral, à Secretaria de
Estado de Saúde.

Art. 7° - A Divisão de Epidemiologia da Secretaria de Estado de
Saúde divulgará semestralmente as estatísticas relativas à violência
contra o idoso referentes ao semestre anterior.

Art. 8° - Fica criada, no âmbito da Secretaria de E stado de Saúde, a
Comissão de Monitoramento da Violência contra o Idoso, para
acompanhar a implantação desta lei.

Parágrafo único - A Comissão de Monitoramento da Violência contra
o Idoso será regida por regulamento interno a ser elaborado por seus
integrantes.

Art. 9° - A Comissão de Monitoramento da Violência contra o Idoso
será composta por doze membros, assim discriminados:

I - um representante da Secretaria de Estado de Saúde;
II - um representante da Subsecretaria de Direitos Humanos da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes;
III - um representante do Conselho Estadual de Saúde;
IV - um representante da Delegacia Especializada de Crimes contra

o Idoso;
V - um representante da Comissão de Direitos Humanos da

Assembléia Legislativa;
VI - um representante da Comissão de Saúde da Assembléia

Legislativa;
VII - seis representantes do Conselho Estadual do Idoso.
§ 1° - Os membros da Comissão serão indicados pelos  respectivos



1481

setores e nomeados pelo Governador do Estado, para mandato de
dois anos.

§ 2° - A coordenação da Comissão será eleita por se us integrantes,
entre seus membros.

§ 3° - Caberá à Secretaria de Estado de Saúde dar o  suporte
necessário ao funcionamento da Comissão de Monitoramento da
Violência contra o Idoso.

Art. 10 - O descumprimento do disposto nesta lei por
estabelecimento público ou privado de serviço de saúde acarretará as
seguintes sanções, de caracteres educativo e pecuniário:

I - na primeira ocorrência, o estabelecimento receberá advertência
confidencial e deverá comprovar, no prazo de até trinta dias a contar
da data da advertência, a habilitação de seus recursos humanos em
registro de violência desse tipo;

II - no caso de reincidência ou descumprimento do prazo
estabelecido no inciso I, o estabelecimento será apenado com multa
diária no valor de 3.202,56 UFEMGs (três mil duzentas e duas vírgula
cinqüenta e seis Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais ).

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: A necessidade de aprimorar o atendimento aos idosos

com pessoal capacitado é prioridade em todas as áreas da sociedade.
A população idosa nem sempre é tratada com o carinho e o cuidado

que merece no momento em que necessitam de merecido descanso e
respeito.

Muitos são os casos em que os próprios filhos abandonam os pais,
seja em asilos precários, seja na própria residência. Verifica-se que
indivíduos com 60 ou mais anos de idade, predominantemente, vivem
sozinhos, talvez pelo estado civil (solteiros ou viúvos) ou mesmo por
uma tendência ao isolamento social dessa camada da população. No
entanto, em Belo Horizonte, verificou-se que em 69% dos casos
registrados o autor e a vítima moram no mesmo domicílio.

As primeiras reações dos idosos diante da violência envolvem
sentimentos de medo, vergonha e culpa pelo fracasso das relações
familiares. Ocorre também a omissão do acontecimento pela vítima e



1482

até mesmo a aceitação deste como parte natural das relações entre
família.

As marcas da agressão contra o idoso não são apenas físicas, mas
também de ordem psicológica e, às vezes, até moral. A violência e os
maus-tratos parecem revelar ao idoso o sentimento de incapacidade
em lidar com os filhos, os netos, o cônjuge, e em enfrentar o mundo
que o cerca.

Esse tipo de violência é um problema de saúde pública, pois afeta a
integridade física e mental. Milhares de vítimas dessa violência,
principalmente a considerada doméstica, passam regularmente pelos
prontos-socorros, pelos ambulatórios e pelos hospitais da rede de
saúde, que, em geral, não conseguem fazer o diagnóstico de violência
doméstica, assim como não compreendem a magnitude do problema
como uma questão de saúde pública nem conseguem assumir a
responsabilidade social que lhes cabe.

Atualmente, os idosos representam cerca de 9% da população
brasileira, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Nas próximas duas décadas, a
população idosa do Brasil poderá dobrar, passando aproximadamente
de 15 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de idade para cerca
de 30 milhões, conforme estimativa do IBGE.

Desde 1°/1/2004, os idosos passaram a ser amparados  pelo
Estatuto do Idoso, sancionado em 1°/10/2003. A lei traz 118 artigos
que estabelecem punições para crimes contra os maiores de 60 anos
e regulamentam os direitos no que diz respeito à vida, à liberdade, à
saúde, à educação, à profissionalização, à previdência social, à
habitação e ao transporte.

Já não há dúvida sobre a necessidade emergencial da adoção de
um plano de ação e de protocolos específicos na área de saúde para
o atendimento aos idosos, assim como é imprescindível fazer
investimentos na capacitação (habilitação e reciclagem) de
profissionais de saúde, em todos os níveis, para atender e acolher os
idosos de forma humanizada, primando pelo respeito aos direitos
humanos e, como decorrência, dando visibilidade ao problema e
criando condições para enfrentá-lo.

O idoso, embora tenha suas peculiaridades, deve ser visto como um
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indivíduo integrado na comunidade com seus direitos respeitados e
sua experiência de vida valorizada. Em um país onde a população
idosa é cada vez maior, tornam-se urgentes ações que garantam
condições de vida digna e, muito além disso, que assegurem a
cidadania plena para um grupo que continua discriminado em vários
setores da nossa sociedade.

A velhice deve ser considerada como a idade da vivência e da
experiência, que jamais devem ser desperdiçadas. O futuro será
formado por uma legião de indivíduos mais velhos e, se não
estivermos conscientes das transformações e preparados para
enfrentar essa nova realidade, estaremos fadados a viver em uma
civilização totalmente deficiente de direitos e garantias na terceira
idade.

Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas à 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 458/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.548/2004)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de testes sorológicos
para o diagnóstico da infecção pelo HTLV e seu tratamento pelos
hospitais públicos do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os hospitais públicos do Estado de Minas Gerais

obrigados a oferecer testes sorológicos para o diagnóstico da infecção
pelo HTLV, bem como seu tratamento.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se a
hospitais e demais órgãos de saúde subvencionados pelo Estado.

Art. 2° - Compete à Secretaria da Saúde fiscalizar o cumprimento
desta lei, promover campanha de divulgação e estabelecer os critérios
para sua realização.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: Esta proposição é de suma importância, uma vez que o
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vírus HTLV - sigla da língua inglesa que indica vírus que infecta
células T humanas - é um retrovírus que foi isolado em 1980 a partir
de um paciente com um tipo raro de leucemia de células T. Apresenta-
se em dois tipos: HTLV-I e HTLV-II. O primeiro implica doença
neurológica, causando dificuldade de locomoção e leucemia, e o
segundo tipo está ainda pouco evidenciado como causa de doença.

O fato é que essa doença, assim como o vírus HIV, pode ser
transmitida por relação sexual com uma pessoa infectada, pelo
sangue e agulhas contaminadas e por meio da mãe ao recém-
nascido, principalmente pelo aleitamento materno.

Dessa forma, inúmeras pessoas podem ser contaminadas, até
porque 99% dos portadores desse vírus poderão nunca desenvolver
os sintomas, que causam problemas neurológicos, dores nos
membros inferiores - panturrilhas, dores na região lombar, dificuldade
de defecção ou micção.

A maioria das pessoas desconhecem a doença, famosa pela forma
de transmissão silenciosa. Seus sintomas, quando aparecem, são
sempre progressivos, podendo causar paralisia, anemia e cegueira. A
doença, que é parecida com o HIV até mesmo na forma de contágio,
não tem cura e pode levar à morte.

Assim, é essencial o apoio do Governo para diminuir o sofrimento
dessas pessoas em relação a esse vírus pouco conhecido,
disponibilizando exames sorológicos e, caso detectada a presença do
vírus, seu tratamento nos hospitais públicos subvencionados pelo
Estado.

Portanto, é necessário que se façam campanhas divulgando as
formas de prevenção dessa doença pouco conhecida e dolorosa.

Conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste
projeto que, com certeza, proporcionará tratamento adequado, quando
identificado, e melhor qualidade de vida ao doente.

- 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 459/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.715/2006)

Declara de utilidade pública a Fundação Frei Antonino Puglisi, com
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sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Frei

Antonino Puglisi, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
André Quintão
Justificação: A referida Fundação é uma entidade de fins

filantrópicos, de natureza beneficente e de promoção social. Destina-
se a servir, desinteressadamente, a coletividade, sem discriminação
de clientela, na recuperação de dependentes químicos, em sua
reabilitação pessoal e reinserção social, bem como na orientação a
suas famílias.

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

PROJETO DE LEI Nº 460/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.716/2006)

Declara de utilidade pública a Creche Jesus de Nazaré, com sede
no Município de Caratinga.

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

Nazaré, com sede no Município de Caratinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
André Quintão
Justificação: A Creche Jesus de Nazaré é uma associação civil de

caráter beneficente, filantrópica, educacional, cultural, assistencial e
de saúde. Atende a 85 crianças até 6 anos e 11 meses em regime de
creche, visando à melhor qualidade de vida, baseada nas diretrizes do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

A instituição tem como finalidade promover o desenvolvimento
comunitário, por meio da assistência integral a crianças pertencentes
a famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, que
necessitam de local adequado para deixar seus filhos enquanto
trabalham para melhoria da renda familiar.
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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 461/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.399/2006)

Declara de utilidade pública o Instituto Pauline Reichstul de
Educação Tecnológica, Direitos Humanos e Defesa do Meio
Ambiente, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos e Defesa do
Meio Ambiente, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
André Quintão
Justificação: O Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica,

Direitos Humanos e Defesa do Meio Ambiente é uma entidade sem
fins lucrativos, de interesse público, que tem suas ações voltadas
prioritariamente para crianças e adolescentes.

O Instituto Pauline Reichstul desenvolve ações voltadas para a
geração de trabalho e renda; promove a defesa dos direitos de
crianças e adolescentes, contribuindo para eliminar quaisquer formas
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão; desenvolve projetos que ampliam o acesso de crianças e
adolescentes aos direitos fundamentais, em conformidade com o
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; presta assessoramento
a organizações de assistência social que atuam na defesa e na
garantia dos direitos dos beneficiários da Lei Orgânica de Assistência
Social - Loas.

Assim, o Instituto Pauline Reichstul vem se comprometendo na luta
pela melhoria da qualidade de vida da população infanto-juvenil.

- 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 462/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.724/2006)
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Dispõe sobre a colocação de advertência nas embalagens de
bebidas alcoólicas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As embalagens das bebidas alcoólicas produzidas e

comercializadas no Estado conterão a seguinte advertência: "SE
BEBER, NÃO DIRIJA”.

Art. 2º - São responsáveis pela confecção e pela colocação da
advertência de que trata o "caput" do art. 1º:

I - o produtor;
II - o importador com sede no Estado;
III - o comerciante que adquirir bebida alcoólica produzida em outro

Estado.
Parágrafo único - A advertência será redigida em caracteres

legíveis, de forma a permitir sua imediata identificação pelo
consumidor.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 4º - Os responsáveis pela confecção e pela colocação da
advertência de que trata o "caput" do art. 1º terão o prazo de cento e
oitenta dias, contados da data da publicação desta lei, para se
adaptarem a suas disposições.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: No Brasil, mais de 50% das mortes no trânsito,

anualmente, têm relação direta com motoristas alcoolizados. Isso
representa, a cada ano, 26 mil pessoas perdendo a vida em
conseqüência da bebida. O álcool reduz a percepção do motorista,
assim como reduz a sua habilidade para dirigir. Um motorista
embriagado tem muitas chances de colocar em risco sua vida e a vida
de pessoas inocentes.

O organismo humano compõe-se de água e sais minerais. O abuso
do álcool interfere, tumultua e destrói a sua organização funcional de
modo traiçoeiro e, muitas vezes, irreversível.

Quando chega ao estômago, o álcool é rapidamente absorvido e
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transportado para a corrente sanguínea, especialmente se a pessoa
que o ingeriu estiver em jejum. A absorção ocorre com menor rapidez
quando há ingestão de alimentos, principalmente gordurosos.

A dosagem alcoólica distribui-se por todos os órgãos e líquidos
orgânicos, mas concentra-se no cérebro. Cria um excesso de
autoconfiança, reduz o campo de visão e altera a audição, a fala e o
senso de equilíbrio. A aparente euforia que domina a pessoa,
chamada de excitação alcoólica, nada mais é do que a anestesia dos
centros cerebrais controladores do comportamento.

O organismo elimina o álcool pela transpiração (10%) e pela
oxidação (90%). Sua oxidação ocorre principalmente no fígado,
mediante um processo químico que o transforma em acetaldeído
(comportamento tóxico), depois em ácido acético (encontrado no
vinagre) e, finalmente, em água e dióxido de carbono.

O processo de eliminação se realiza num tempo determinado e não
pode ser acelerado por exercícios físicos, café forte, banho frio ou
remédios. Esses recursos populares conseguem apenas transformar
um ébrio sonolento num bêbado bem acordado. A única maneira de
eliminar a bebida alcoólica é esperar passar o tempo necessário para
a transformação do álcool, pelo fígado, em água e dióxido de carbono.

O estado de embriaguez alcoólica se define pela concentração
mínima de 0,6g de álcool por litro de sangue. Entretanto, a taxa
percentual de álcool no organismo é influenciada por variações entre
pessoas no que se refere ao peso, altura, quantidade e tipos de
alimentos existentes no estômago, assim como ao tempo decorrido
após o ato de beber.

Este projeto de lei visa chamar a atenção para o fato de que álcool e
direção não combinam e sua associação transforma o veículo numa
arma.

Conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
proposição.

- 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 463/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.697/2006)
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Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Deus, Cristo e
Caridade, com sede no Município de Itambacuri.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Grupo Espírita Deus,

Cristo e Caridade, com sede no Município de Itambacuri.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: O Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade, sociedade

civil, religiosa e filantrópica, sem fins lucrativos, tem por finalidade
estatutária o estudo, a prática e a divulgação da doutrina espírita
como religião, filosofia e ciência, nos moldes de codificação de Allan
Kardec; a evangelização da criança e do jovem; a prática da caridade
como dever social e princípio da moral cristã, como exercício pleno da
solidariedade e respeito ao próximo; a organização, quando lhe for
possível, de obras beneficentes, como assistência aos necessitados,
escola primária para crianças carentes, farmácias homeopáticas e
alopáticas e outras atividades afins, todas exclusivamente gratuitas.

O processo, que tem por objetivo a declaração de utilidade pública
da referida entidade, encontra-se legalmente amparado e obedece às
exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

O Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade funciona regularmente e
tem uma diretoria composta por pessoas idôneas e que não recebem
nenhuma remuneração pelo exercício de seus respectivos cargos
conforme consta em atestado emitido pelo Ministério Público do
Estado.

Reconhecer o Grupo Espírita Deus, Cristo e Caridade como de
utilidade pública estadual irá proporcionar condições para a
dinamização de suas atividades e concretização de todos os seus
objetivos.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares
à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 464/2007
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(Ex-Projeto de Lei nº 3.334/2006)
Cria a Política de Saúde do Adolescente e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Política de Saúde do Adolescente na rede

pública de saúde do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - São objetivos da Política de Saúde do Adolescente:
I - desenvolver ações fundamentais na prevenção contínua

(primária, secundária e terciária), com ênfase na prevenção primordial,
de modo que o adolescente sinta a necessidade de resguardar sua
saúde.

II - assistir às necessidades globais de saúde da população
adolescente, em nível físico, psicológico e social.

III - estimular o adolescente às práticas educativas e participativas,
como fator de desenvolvimento do seu potencial criador e crítico.

IV - estimular o envolvimento do adolescente e dos seus familiares e
da comunidade em geral, nas ações a serem implantadas e
implementadas.

Art. 3º - Para efeito desses objetivos, usar-se-ão as seguintes
definições:

I - considera-se adolescente aquele cuja idade se situar entre 10 e
20 anos completos, independentemente de sexo, características
biológicas ou psíquicas.

II - considera-se uma equipe multiprofissional mínima necessária
para atendimento primário aquela composta por um médico, um
enfermeiro, um assistente social e um psicólogo.

Art. 4º - São áreas de atuação da Política de Saúde do Adolescente:
I - assistência social, em que serão analisados as condições e os

problemas de natureza socioeconômica do adolescente; avaliados as
possibilidades de apoio e os recursos de sua comunidade; e
identificadas as atividades de lazer e culturais.

II - enfermagem, em que será feito um levantamento inicial de dados
de orientação sobre aspectos preventivos e educativos para
adolescentes.

III - psicologia, em que serão propiciados ao adolescente
oportunidades de auto-conhecimento, não só de suas potencialidades
como de áreas de conflito, dificuldades, oferecendo-lhes ações que
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estimulem o desenvolvimento normal de sua personalidade.
IV - atendimento clínico ou pediátrico, com o intuito de prevenir,

diagnosticar, tratar e recuperar a saúde do adolescente.
V - ações educativas, que serão desenvolvidas de acordo com as

principais diretrizes da Organização Mundial da Saúde, como
atividades de prevenção primordial, acolhendo, discutindo, analisando
e orientando os problemas, os anseios e as expectativas do
adolescente que dizem respeito à sua saúde.

Art. 5º - A Política de Saúde do Adolescente procurará fomentar
algumas atividades já realizadas pelo poder público.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: Quando se fala em saúde pública, imediatamente se

pensa em atenção à criança e à mulher, mas nunca em um
atendimento especial ao adolescente e ao jovem. Este público é
invisível para o sistema de saúde e é isso que queremos mudar,
principalmente porque ele é estratégico em sua condição peculiar de
desenvolvimento.

Como Política Estadual de Atenção Integral à Saúde de
Adolescentes e Jovens, seu objetivo seria capacitar as equipes para
um atendimento que abranja três linhas de ação: a primeira diz
respeito ao crescimento e desenvolvimento saudáveis; a segunda, à
saúde sexual e reprodutiva; e a terceira, à redução da morbi-
mortalidade por violências e acidentes.

É uma política que enfatiza a prevenção de doenças e amplia o
conceito de saúde. A questão não é apenas tratar doenças, mas,
sobretudo, ter qualidade de vida, acesso à educação e à informação,
ao lazer e exercer o direito à participação, o que requer diálogo com
escolas, empresas e lideranças comunitárias locais e capacitação de
toda a equipe para um atendimento acolhedor.

A adolescência é o momento em que se constrói a autonomia como
sujeito e como cidadão. A política de saúde tem de pensar nisso e
levar em conta que são pessoas em processo de emancipação.
Assim, é importante uma abordagem interdisciplinar que reúna saúde,
educação e cultura e que dê alternativas para os adolescentes
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crescerem e se tornarem pessoas autônomas, independentes e
felizes.

Como esse período é marcado também pelo início da atividade
sexual, isso gera demandas específicas, o que torna necessário
ampliar a compreensão sobre as questões que atingem essa faixa
etária.

A Política de Saúde do Adolescente visa à implantação e à
implementação de uma política pública universalizada para a
juventude na área da saúde, com atendimento integral em todos os
níveis relacionados com a saúde do adolescente, tais como: medicina,
psicologia, assistência social, educação, sexualidade, nutrição e
odontologia.

Os adolescentes mineiros carecem de iniciativas que lhes propiciem
melhor qualidade de vida, que, aprimorada, poderá acarretar ganhos
significativos no futuro profissional, psicológico e físico de tais jovens.

Além do atendimento que visa à melhoria de vida do adolescente
por meio de políticas modernas de saúde pública, a Política de Saúde
do Adolescente ampliará, mediante sua capacidade de integração,
projetos governamentais já implementados ou em vias de
implementação.

Os índices de vítimas de violência, de consumo de drogas e de
gravidez precoce nessa faixa etária indicam a necessidade de atitudes
ativas por parte do legislador, para inversão desse quadro infeliz que
vivemos atualmente em nosso país.

Dessa maneira, contamos, mais uma vez, com o indispensável
apoio dos nossos nobres pares para aprovação de tão importante
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 465/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.281/2006)

Obriga as empresas públicas e privadas, autarquias e fundações a
distribuir gratuitamente a seus funcionários protetores ou filtros solares
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas públicas e privadas, autarquias e
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fundações obrigadas a distribuir, gratuitamente, a seus funcionários
que exercem suas atividades ao ar livre, em exposição aos raios
ultravioleta, os produtos farmacêuticos que tenham por finalidade a
proteção e bloqueio contra raios solares, conhecidos como protetores
ou filtros solares.

Parágrafo único - A obrigação prevista no “caput” deste artigo
estende-se também aos concessionários de serviços públicos.

Art. 2º - O Poder Executivo fará constar nos editais de
procedimentos licitatórios que realizar a exigência do fornecimento de
protetor solar, nos casos em que o serviço contratado provocar a
exposição mencionada no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: Primeiramente convém esclarecer o que é, quais são

as causas e as conseqüências que podem advir desta grave doença.
Câncer da pele é o crescimento anormal e descontrolado das células
que compõem a pele. Essas células se dispõem formando camadas e,
dependendo da camada afetada, teremos os diferentes tipos de
câncer. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os
espinocelulares; o mais perigoso é o melanoma.

O carcinoma basocelular é o tipo mais freqüente e representa 70%
dos casos. É mais comum após os 40 anos, em pessoas de pele
clara. Seu surgimento está diretamente ligado à exposição solar
acumulativa durante a vida. Apesar de não causar metástase, pode
destruir os tecidos à sua volta, atingindo até cartilagens e ossos.

Já o carcinoma espinocelular é segundo tipo mais comum de câncer
da pele, pode se disseminar por meio de gânglios e provocar
metástase. Entre suas causas, estão a exposição prolongada ao sol,
principalmente sem a proteção adequada, tabagismo, exposição a
substâncias químicas com arsênio e alcatrão e alterações na
imunidade.

O melanoma é o tipo mais perigoso, com alto potencial de produzir
metástase. Pode levar à morte se não houver diagnóstico e
tratamento precoce. É mais freqüente em pessoas de pele clara e
sensível. Normalmente, inicia-se com uma pinta escura.
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A exposição ao sol de forma inadequada pode trazer inúmeros
prejuízos à pele e ainda é a responsável pelo câncer de maior
incidência no Brasil - o câncer da pele, esta temida doença que pode
até levar o paciente a óbito. Estimativas do Instituto Nacional do
Câncer (Inca) prevêem 119 mil novos casos para 2006.

Com base em dados como este, a Sociedade Brasileira de
Dermatologia - SBD - e os diversos serviços de saúde, no âmbito
estatal ou privado, realizam campanhas com o objetivo de diminuir, a
longo prazo, a alta incidência da doença no Brasil. Um ponto comum
em todas essas ações é a necessidade de utilização de filtro solar
pela população, inclusive pelas crianças, pois as chances de
desenvolvimento da doença são reduzidas em até 85% se os
cuidados com a pele forem adotados desde a infância.

Como a incidência dos raios ultravioletas está cada vez mais
agressiva na Terra, a SBD adverte que as pessoas de todos os
fototipos devem estar atentas e se protegerem quando expostas ao
sol. A entidade recomenda que todas as medidas de proteção sejam
adotadas quando houver exposição ao sol. Atitudes como o uso de
chapéus, camisas de mangas longas e mesmo o abrigo sob guarda-
sóis não são totalmente eficientes sem o protetor solar, pois deixam
passar grande parte da radiação ultravioleta. Mesmo os filtros solares
devem ser reaplicados a cada duas horas.

O universo das pessoas diariamente expostas aos raios solares vai
muito além dos distraídos banhistas que ficam nas praias e clubes se
bronzeando. Um número muito grande de trabalhadores rurais e
urbanos - como é o caso dos agricultores, pescadores, garis,
carteiros, catadores de papel  e  trabalhadores da construção civil -,
podem adquirir o câncer de pele por exercerem atividades que são
desenvolvidas ao ar livre e sob radiação solar.

Ocorre que, como é de conhecimento geral, os bloqueadores
solares custam muito caro para os padrões salariais dos brasileiros.
Muitas farmácias concedem desconto em remédios, mas nunca nos
preços dos protetores solares, que são, erroneamente, considerados
bens supérfluos.

Nosso objetivo é tornar os protetores solares mais um instrumento
de segurança do trabalho, justamente para empresas cujas atividades
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requerem que seus empregados se exponham por longos períodos
aos raios solares e beneficiar os trabalhadores de baixa-renda que se
expõem todos os dias aos raios ultravioletas emitidos pelo sol, sem
condições financeiras de adquirirem esse reconhecido resguardo,
adicional mas imprescindível, que é o protetor solar.

Sendo assim, entendemos ser oportuno o projeto de lei em questão,
para que o Estado de Minas Gerais, mostrando preocupação com a
saúde em suas mais diversas áreas, dê um passo importante no
combate às graves conseqüências da exposição aos raios ultravioleta.

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

PROJETO DE LEI Nº 466/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.261/2006)

Institui a Política Estadual de Combate à Obesidade e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Combate à Obesidade,

com a finalidade de implementar ações eficazes na redução de peso e
no combate à obesidade adulta e infantil e à obesidade mórbida.

Art. 2º - Constituem diretrizes da Política Estadual de Combate à
Obesidade:

I - promover e desenvolver programas, projetos e ações
intersetoriais que efetivem o direito humano universal à alimentação e
nutrição adequadas;

II - combater a obesidade infantil na rede escolar;
III - utilizar locais públicos, como parques, escolas e postos de

saúde, como espaços de implementação da Política de que trata esta
lei;

IV - promover campanhas de conscientização que ofereçam
instruções básicas, através de materiais informativos e institucionais
sobre alimentação adequada;

V - promover campanhas de estímulo ao aleitamento materno, como
forma de prevenir tanto a obesidade quanto a desnutrição;

VI - capacitar o servidor público estadual, tornando-o um agente
multiplicador da segurança alimentar e nutricional em sua plenitude;

VII - implementar centros de diagnóstico e acompanhamento dos
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casos de sobrepeso e obesidade, integrados ao Sistema Nacional de
Vigilância Alimentar e Nutricional;

VIII - integrar-se às Políticas Estadual e Nacional de Segurança
Alimentar e de Saúde;

IX - adotar medidas voltadas para o controle da publicidade de
produtos alimentícios infantis, em parceria com as entidades
representativas da área de propaganda, de empresas de
comunicação, da sociedade civil e do setor produtivo.

Art. 3º - O Estado poderá celebrar convênios e parcerias com órgãos
da União, de outros Estados e Municípios, bem como com entidades
da sociedade civil, visando à consecução dos objetivos da Política
Estadual de Combate à Obesidade.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: Imperiosa mostra-se a iniciativa que busca erradicar ou

ao menos diminuir um problema muito freqüentemente enfrentado
pela população mineira, inclusive nas camadas menos privilegiadas
da sociedade: a obesidade, responsável, muitas vezes, pela má
qualidade de vida de grande parcela dos mineiros.

Para justificar esta proposição, transmito preocupação sobre a
matéria manifestada pela Associação Brasileira para o Estudo da
Obesidade - ABESO -, através do seu “site”:

“O aumento de caráter epidêmico da obesidade no Brasil, afetando
todas as camadas sociais e regiões do País (mas, principalmente, as
populações e regiões mais carentes); a morbidez e a mortalidade
cardiovascular associadas à obesidade; a elevação dos custos para o
sistema de saúde e a necessidade imediata de ações efetivas de
combate à obesidade motivaram um requerimento urgente de
implementação de medidas às autoridades governamentais pela
Abeso e pela Fundação Interamericana do Coração - FIC - Comitê de
Síndrome Plurimetabólica.

Muito embora iniciativas anteriores da Abeso (apoiadas por outras
sociedades de obesidade da América Latina) tivessem recebido apoio
formal de um compromisso de ação do Ministério da Saúde do Brasil e
de outros países latino-americanos, até o momento medidas efetivas
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não haviam sido iniciadas”.
É cristalina e urgente a necessidade da implementação de uma

política de combate à obesidade no Estado, projeto também levado a
debate nas Assembléias Legislativas de São Paulo e do Rio Grande
do Sul, o que motivou a apresentação desta proposta legislativa.

O art. 3º da Lei Federal nº 8.080, de 1990, define que a alimentação
constitui um dos fatores determinantes e condicionantes da saúde da
população, e seu art. 6º estabelece as atribuições específicas do SUS
na vigilância nutricional e na orientação alimentar. O direito humano à
alimentação saudável é, portanto, um dever do Estado.

Entende-se que os direitos humanos são aqueles que os seres
humanos possuem, única e exclusivamente, por terem nascido e
serem parte da espécie humana. O direito humano à alimentação é
um direito humano indivisível, universal e não discriminatório que
assegura a qualquer ser humano se alimentar dignamente, de forma
saudável e condizente com seus hábitos culturais.

Para a garantia desse direito, é dever do Estado estabelecer
políticas que melhorem o acesso das pessoas aos recursos para
produção ou aquisição, seleção e consumo de alimentos. Essa
obrigação se concretiza através da elaboração e implementação de
políticas, programas e ações que promovam a progressiva realização
do direito humano à alimentação, definindo claramente metas, prazos,
indicadores e recursos alocados para este fim.

A adoção do conceito de segurança alimentar e nutricional, em
âmbito mundial, e particularmente como tema central do atual governo
brasileiro, impulsionam a compreensão do papel do setor da saúde no
tocante à alimentação e nutrição, reconhecidas como elementos
essenciais para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Nos últimos anos estamos assistindo em todo o mundo a um
aumento significativo do número de pessoas com sobrepeso e
obesidade. Reportagem do jornal “Folha de S. Paulo” (publicada no
caderno “Mundo” da edição de 10/3/2004) mostra que, nos EUA, a
obesidade pode matar mais que o fumo e vem se constituindo numa
verdadeira epidemia.

Mas o obesidade não é um problema exclusivo dos países
desenvolvidos. Nosso país, em que o combate à fome é prioridade do
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governo, também apresenta altos índices de obesidade. No Brasil,
segundo o Ministério da Saúde, as taxas de obesidade vêm crescendo
desde 1975, e esse aumento, apesar de estar distribuído em todas as
regiões do País e nos diferentes estratos socioeconômicos, é
proporcionalmente mais elevado nas famílias de baixa renda.

A presença de novos hábitos alimentares (como o aumento do
consumo de refrigerantes e de produtos industrializados), a introdução
de novos atores (como as cadeias de “fast-food” e o “delivery”) e o
baixo custo das chamadas “calorias vazias” levam à população um
grande aporte calórico. Este aporte se dá de modo desbalanceado,
com altos teores de açúcares simples e de gorduras e com poucos
nutrientes (como vitaminas), num processo que atinge principalmente
mães de crianças de até 5 anos.

A população urbana consome maior quantidade de alimentos
processados, como carnes, gorduras, açúcares e derivados do leite,
em relação à área rural, onde a ingestão de cereais, raízes e
tubérculos é mais elevada. Soma-se a isso o sedentarismo estimulado
pelas facilidades da vida contemporânea, como o transporte
automotivo, os “videogames”, os jogos eletrônicos, a televisão e - para
piorar o caso - o elevado índice de violência, que faz com que as
pessoas saiam menos de suas casas.

Dados do Ministério da Saúde mostram que no Brasil a qualidade da
alimentação é inadequada nas camadas populacionais de baixa
renda, continua inadequada nas camadas que registram crescimento
da renda (em virtude da tendência à ingestão de alimentos
processados, etc.), mas é adequada nas camadas de alta renda, que
têm maior acesso à informação, levando a melhores hábitos
alimentares e à prática de atividades físicas regulares.

Estudos mostram que crianças e adolescentes obesos têm grande
probabilidade de se tornarem adultos obesos. Quando os hábitos são
formados de maneira incorreta, o risco de a criança se tornar obesa
na adolescência é de 75%, e na vida adulta, de 40%. Assim, deve-se
prevenir a obesidade tão logo a criança nasça, estimulando o
aleitamento materno.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição - PNSN -,
existem 1.500.000 crianças obesas no Brasil. A prevalência da



1499

obesidade nas Regiões Sul e Sudeste se aproxima do dobro da
observada na Região Nordeste, ficando as Regiões Norte e Centro-
Oeste em situação intermediária (Nóbrega, 1998). Na população
adulta, as mulheres apresentam um índice de cerca de 38%, contra
28% dos homens, perfazendo uma média da população adulta de
cerca de 32% de pessoas com peso acima do ideal, constituindo 25%
delas casos mais graves. Em uma pesquisa realizada nas Regiões
Norte e Sul do País, esse quadro epidemiológico é confirmado com a
prevalência de 4% de sobrepeso em crianças de 1 a 4 anos (Monteiro
et al., 1996).

Por outro lado, a obesidade causada por problemas hormonais
corresponde a menos de 10% dos casos. Estes problemas são:
síndrome hipotalâmica, síndrome de Cushing, hipotireoidismo,
síndrome dos ovários policísticos, pseudohipoparatireoidismo,
hipogonadismo, deficiência de hormônios do crescimento, insulinoma
e hiperinsulismo.

O custo da deterioração de hábitos alimentares saudáveis é
gigantesco. A má alimentação e o sedentarismo são as principais
causas das chamadas doenças crônicas não transmissíveis, como o
diabetes, a hipercolesterolemia, a hipertensão e doenças
cardiovasculares (como o infarto e o derrame). As doenças
cardiovasculares são responsáveis por 34% de todos os óbitos no
Brasil. Além da interrupção precoce da vida, o elevado custo das
internações hospitalares representa um peso a mais para a
sociedade, que paga a conta através do financiamento do sistema
público de saúde.

Conto com a compreensão dos nobres pares para a aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 467/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.039/2006)

Dispõe sobre a utilização pela administração pública de veículos
apreendidos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O veículo apreendido que, após a vistoria  e o exame
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pericial, não tiver identificada sua procedência nem propriedade, em
virtude de adulteração de sua numeração original, ou não for
reclamado pelo proprietário no prazo de 6 (seis) meses a contar da
data de remoção para o depósito, não sendo objeto nem peça
indispensável de litígio, administrativo nem judicial, poderá ser
utilizado pela administração pública, em trabalho exclusivo de
investigação ou repressão penal.

Art. 2° - A utilização se dará por autorização expr essa da autoridade
competente, exarada em regular processo administrativo, podendo ser
revogada a qualquer momento.

Parágrafo único - O pedido de utilização do veículo deverá ser
acompanhado de exposição fundamentada, instruído com o laudo
pericial do órgão competente, com a vistoria emitida pela Delegacia de
Furtos e Roubos de Veículos e relatório circunstanciado do seu estado
de conservação e da relação de seus acessórios.

Art. 3° - A administração pública, por seu órgão co mpetente, fará a
identificação do veículo autorizado para efeito de controle, expedindo
documento hábil a permitir a sua circulação.

§ 1° - A autorização de uso concedida por órgão jur isdicional supre a
inexistência da autorização administrativa, bastando a sua
apresentação para que seja efetuada a imediata identificação do
veículo e expedido o documento hábil para a sua circulação.

§ 2° - O uso de veículo autorizado judicialmente se  subordina aos
termos da respectiva autorização, não se aplicando nenhuma
exigência nem responsabilidade estabelecida nesta lei.

Art. 4° - A conservação e a manutenção do veículo, bem como a
fiscalização do seu uso, são responsabilidade da administração
pública.

§ 1° - Não é permitido o uso do veículo para atendi mento pessoal de
autoridade ou servidor.

§ 2° - O uso indevido acarretará a cassação da auto rização e o
imediato recolhimento do veículo, sem prejuízo das responsabilidades
administrativa, civil e penal do servidor a cuja guarda foi o veículo
confiado.

Art. 5° - O veículo inservível para qualquer fim se rá levado a leilão,
observadas as normas legais.
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Art. 6° - Identificado o proprietário ou reclamado o veículo, será ele
imediatamente recolhido e devolvido, observando-se a mesma
condição de conservação que apresentava quando da autorização de
seu uso, salvo os desgastes normais que ele apresentaria ainda que
estivesse inativo, responsabilizando-se a administração pública pelos
reparos necessários.

Art. 7º - Não serão alteradas as características do veículo, sendo
obrigatória a pintura, em local visível, de prefixo próprio do órgão que
o utiliza.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo minimizar a histórica

carência de recursos da administração pública, principalmente na área
da segurança. Recentemente, o “Jornal do Brasil” publicou matéria
denunciando que a Polícia Federal está usando mais de 300 carros
apreendidos sem a documentação em dia - o que caracteriza um
absurdo o fato de o responsável pela manutenção da lei infringí-la de
tal maneira. A seguir, reproduzo a matéria do jornalista Hugo
Marques, veiculada em 27/10/2005.

“PF roda com 300 carros irregulares”
Detrans estaduais não licenciam veículos apreendidos em

operações policiais.
Alguns têm dívidas em nome de bandidos.
Brasília - Mais de 300 dos melhores carros da Polícia Federal estão

em nome de pessoas que não existem - os 'fantasmas' - ou de outras
que emprestaram seus nomes para o crime organizado - os 'laranjas' -
e até de traficantes. São veículos “cherokees”, “blazers” e pajeros,
entre outros, que tem o uso autorizado, provisoriamente, pela Justiça,
para as operações da PF. Só que a corporação não consegue
regularizar as pendências e obter licenciamento junto aos Detrans.

Este é o exemplo do caos que envolve os bens apreendidos dos
criminosos no País. Na lista, há veículos de pessoas ligadas às
quadrilhas dos traficantes Leonardo Dias Mendonça e Luiz Fernando
da Costa, o “Fernandinho Beira-Mar”. Os Detrans citam multas
anteriores, IPVA atrasado e seguro obrigatório para não conceder o
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licenciamento de veículo. São dívidas em nome dos bandidos.
Na revisão que o Ministério da Justiça está fazendo na Lei de

Lavagem de Dinheiro - a ser enviada em dezembro ao Congresso -
está prevista a criação de cadastro nacional de bens apreendidos do
crime organizado para tentar resolver o problema.

O Chefe da Divisão de Combate ao Crime Organizado da PF,
Getúlio Bezerra, revelou - durante o Encontro Nacional sobre o
Combate e a Prevenção à Lavagem de Dinheiro - que os carros em
nome de laranjas e fantasmas já deram dores de cabeça aos policiais
durante as ações policiais.

Há casos em que o agente tem de mostrar a papelada provisória do
juiz para o Detran, e isso retarda a operação - confirmou Getúlio.

Os Detrans não consideram a autorização provisória do juiz como
documento legal para o veículo trafegar.

A repressão ao crime organizado, na avaliação de Getúlio, poderia
ser auto-sustentável, se o processo fosse ágil.

O Diretor do Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério
da Justiça, Antenor Pereira Madruga Filho, diz que o sistema de
apreensão, administração e recuperação de bens no Brasil é caótico.
Para comprovar o caos, diz Madruga, basta olhar os carros
apodrecendo nos pátios das delegacias e os aviões estragando nos
hangares dos aeroportos. Os piores administradores de bens
complexos são os servidores públicos - afirma.

A alienação de bens do tráfico é feita “vara a vara”, “juízo a juízo”,
diz Madruga.

A legislação que está sendo preparada obriga o Estado a registrar o
bem confiscado como condição para recebê-lo. As apreensões são
repassadas para as polícias dos Estados onde foi feita a
indisponibilidade. Hoje, os bens são destinados à União.

O Governo Federal vai colocar em consulta pública a revisão da Lei
de Lavagem de Dinheiro. Além do cadastro e do bloqueio provisório
de contas bancárias - que poderá ser feito pelo gerente do banco - o
governo vai acabar com os crimes antecedentes para efeito de
lavagem. Hoje, o roubo a banco, por exemplo, não antecede crime de
lavagem, e o bandido é indiciado por receptação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança
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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 468/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.026/2006)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de orientações de segurança e
procedimento de emergência nos recintos onde são realizados
eventos que reúnam o público em geral.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Torna obrigatória a orientação sobre os procedimentos de

emergência e as normas de segurança às pessoas presentes em
eventos realizados em ambientes fechados que reúnam o público em
geral, relacionadas com a segurança no local.

Parágrafo único - As orientações de que trata este artigo deverão
ser prestadas, de forma clara, momentos antes do início do
espetáculo ou do evento, indicando as saídas de emergência, o local
dos extintores e outras que forem oportunas para a segurança dos
presentes.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: As estatísticas a respeito de acidentes em local com

grande aglomeração de pessoas mostram uma incidência
considerável com vítimas fatais ou gravemente feridas. Nesses casos,
a rapidez no procedimento de saída do recinto pode ser decisiva para
tornar o socorro mais eficaz.

Infelizmente, em eventos como “shows”, apresentação em teatros e
sessões de cinemas não são fornecidas ao público 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 ao público em geral essas
orientações que podem ajudar a salvar muitas vidas, sem onerar as
empresas concessionárias ou os patrocinadores. O mestre de
cerimônias ou o apresentador poderão repassar as informações
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propostas ou, se preferirem, gravar a mensagem e transmitir aos
espectadores no início espetáculo.

Trata-se de um procedimento simples, mas que muito contribuirá
para tornar os eventos mais seguros, oferecendo maior tranqüilidade
aos participantes.

- 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 N° 469/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.825/2005)

Dispõe sobre a utilização de madeira apreendida no Estado para a
construção de habitações populares e dá outras providências.

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

apreendida no Estado para a construção de habitações populares.
Parágrafo único - A madeira apreendida só poderá ser utilizada após

ultrapassados os graus de recurso e após ser incorporada ao
patrimônio do Estado ou no caso de acordo com a parte.

Art. 2º - O aproveitamento previsto por esta lei será implementado
por órgão do Poder Executivo, após avaliação das condições técnicas
para utilização dos produtos apreendidos e da formalização dos
projetos de construção das habitações.

Art. 3º - Para ingresso nos programas de construção de habitações
populares utilizando-se madeira apreendida, o interessado, além de
comprovar outros requisitos dispostos em regulamentação, deverá:

I - prestar as informações para o estudo socioeconômico;
II - demonstrar, mediante critérios próprios, que não seja proprietário

de outro imóvel; e
III - possuir renda familiar de até cinco salários mínimos mensais.
Parágrafo único - Considera-se renda familiar, a soma dos

rendimentos de todos os integrantes da família que residam no
mesmo endereço e que possuam vida economicamente ativa.

Art. 4º - Terão preferência na concessão dos benefícios desta lei as
mulheres chefes-de-família que satisfaçam os requisitos estabelecidos
no art. 3º.

Art. 5º - O Poder Executivo poderá firmar convênios com as
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Prefeituras Municipais para a execução desta lei.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: A garantia de um teto para morar tem sido para o

homem, desde os primórdios da humanidade, motivo de busca
incessante. Possuir uma moradia é fator fundamental para a
cidadania, a dignidade e a segurança da família. Por outro lado, o
déficit habitacional está entre os mais graves problemas sociais do
País. É dever do Poder Público buscar soluções para diminuir essa
verdadeira chaga nacional.

A carência habitacional atinge as camadas menos favorecidas,
vítimas do modelo político-econômico concentrador de renda, que
exclui e discrimina uma vasta parcela da população brasileira. O
projeto de lei que ora apresento propicia uma alternativa, permitindo o
aproveitamento da madeira apreendida pelas autoridades estaduais
para a construção de casas populares destinadas a população de
baixa renda. Saliente-se que, na maioria das vezes, a madeira
apreendida se deteriora em depósitos, enquanto aguarda uma solução
para o seu destino.

Aprovando este projeto, o Estado terá em suas mãos, mais um
mecanismo eficaz no combate à demanda existente, pois em parceria
com os Municípios, poderão ser construídas moradias para as famílias
de baixa renda, somando-se a outras ações da política de habitação
do nosso Estado.

- 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 N° 470/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.824/2005)

Autoriza o Poder Judiciário a promover a reversão à atividade de
seus membros aposentados e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O magistrado aposentado poderá requerer a o Presidente do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais a reversão à atividade, por meio
de requerimento que será submetido à apreciação do Órgão Especial
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do Tribunal.
Parágrafo único - Poderá postular a reversão à atividade o

magistrado que se tiver aposentado por tempo de serviço ou
contribuição.

Art. 2° - As vantagens e os encargos inerentes ao c argo serão os
mesmos quando da data da aposentadoria do magistrado, respeitados
os direitos e deveres concernentes a toda a classe, que se estenderão
ao magistrado reverso.

Art. 3° - O Juiz que, por ato do Presidente do Trib unal, reingressar
na carreira, será designado para qualquer comarca na entrância
correspondente à que se aposentou, tornando-se sem efeito o ato, no
caso da não-entrada em exercício até 30 dias após a sua publicação.

Art. 4° - A antigüidade do magistrado cuja reversão  for aprovada
será contada da data da nova entrada em exercício na carreira.

Art. 5° - O magistrado que reingressar na carreira poderá requerer a
sua aposentadoria somente após dois anos de exercício contados da
data do seu reingresso.

Art. 6° - O magistrado cuja reversão for aprovada t erá de freqüentar
curso apropriado fornecido pela Escola Judicial, antes de assumir a
comarca.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: A reversão à atividade do magistrado aposentado

configura instituto jurídico já adotado por outros tribunais do País,
como o Estado do Rio de Janeiro. É uma forma de reaproveitamento
dos magistrados que se encontram aposentados e ainda tenham
condições de prestar relevantes serviços à sociedade em geral.

Há que se considerar, também e principalmente, o aspecto
econômico da medida, que é positivo para o Poder Judiciário e para
os cofres do Estado, pois, com o aproveitamento do magistrado
aposentado, evitar-se-ia a contratação de novos profissionais.

Pelo exposto, e considerando finalmente que da proposta não advirá
ônus ao erário publico estadual, pelo contrario obter-se-á economia de
verbas publicas, espero contar com a anuência dos nobres colegas
parlamentares à aprovação deste projeto de lei.
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- 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° 471/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.823/2005)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de os fabricantes de aparelhos
celulares e as operadoras de telefonia celular informarem seus
usuários sobre os riscos para o organismo humano decorrentes da
utilização de seus produtos ou serviços e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os fabricantes de telefones celular es e as operadoras

de telefonia celular obrigados a informar seus clientes sobre os danos
que podem ser causados ao organismo humano pela utilização de
seus produtos ou serviços.

Art. 2º - Os anúncios publicitários das empresas referidas no art. 1º,
veiculados na imprensa, no rádio e na televisão, deverão trazer
informações sobre os danos que podem ser causados ao organismo
humano pela utilização de telefones celulares.

§ 1º - Os fabricantes de telefones celulares, além do disposto no
“caput” deste artigo, ficam obrigados a informar as possíveis
conseqüências danosas do uso de seus produtos nos manuais de
instruções de seus aparelhos.

§ 2º - As operadoras de telefonia celular, além do disposto no
“caput” deste artigo, ficam obrigadas a informar os danos que podem
ser causados ao organismo humano pela utilização de aparelhos
celulares em todos os extratos telefônicos de seus clientes.

Art. 3º - As empresas terão o prazo de noventa dias para cumprir o
disposto nesta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: Impulsionado por inúmeras pesquisas realizadas por

todo o globo terrestre sobre os efeitos nocivos das radiações emitidas
pelos aparelhos de telefonia celular, venho, perante meus nobres
colegas, apresentar este projeto de lei.

A Lei Federal nº 8.078, de 1990, que contém o Código de Defesa do
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Consumidor, é extremamente clara quando trata a matéria,
estabelecendo em inúmeros dispositivos ser direito do consumidor
receber informações precisas acerca dos malefícios causados por
produtos ou prestações de serviços que agridam a saúde, como, por
exemplo, os aparelhos celulares.

Vale destacar o art. 4º da referida lei, onde está consubstanciado o
objetivo da Política Nacional de Relações de Consumo, que
determina:

“Art. 4º - A Política Nacional de Relações de Consumo tem por
objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus
interesses econômicos, a melhoria de sua qualidade de vida, bem
como a transparência e harmonia das relações de consumo”.

Sobre os direitos básicos do consumidor, o art. 6º do mesmo
instrumento normativo impõe:

“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos

provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos
produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a
igualdade nas contratações;

III - (...)
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais,

individuais, coletivos e difusos”.
Quanto ao papel dos fornecedores de produtos ou serviços

colocados no mercado de consumo, é imprescindível transcrever os
arts. 9º e 10 da lei supracitada, que dispõem:

“Art. 9º - O fornecedor de produtos e serviços potencialmente
nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de
maneira ostensiva e adequada, a respeito de sua nocividade ou
periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis
em cada caso concreto.

Art. 10 - O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo
produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de
nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança.
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§ 1º - O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à
sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da
periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato
imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores,
mediante anúncios publicitários.

§ 2º - (...)
§ 3º - Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de

produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão informá-
los a respeito”.

Esclarecido que os efeitos nocivas que esta proposição visa a
prevenir enquadram-se na lei que trata do direito do consumidor,
destacando os direitos destes e os deveres dos fornecedores de
produtos ou serviços, importante faz-se o destaque do art. 24, incisos
V e VIII, da Constituição Federal, que determinam ser competência
concorrente do Estado legislar sobre produção e consumo e
responsabilidade por dano ao consumidor, respectivamente, não se
tratando, portanto, de matéria reservada à competência legislativa da
União.

Esta assertiva é corroborada pelos arts. 266 e 267, “caput” e inciso
IV, da Carta Magna do Estado, que dispõem ser o Estado responsável
pela promoção de ação sistemática em defesa do consumidor,
garantindo-lhe saúde, segurança e o exercício do direito à informação,
podendo, para tanto, intervir no domínio econômico por meio do
planejamento de uma política de consumo.

No mérito, a proposição justifica-se, já que tem fulcro em estudos de
diversos pesquisadores sobre a influência nociva de ondas
eletromagnéticas na constituição bioquímica dos seres humanos,
considerando fatores como proximidade (do aparelho e antenas),
tempo de exposição à radiação, intensidade desta, etc. Segundo
esses estudos, as crianças são as maiores prejudicadas.

Sem dúvida, mostra-se vital um maior esclarecimento, por parte das
operadoras de telefonia celular, sobre os malefícios decorrentes da
superexposição do organismo humano, principalmente no caso dos
mais jovens, pois são mais sensíveis às microondas emitidas pelos
aparelhos celulares.
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Entre os estudos acima citados podemos citar o do Dr. Gerard
Hyland, da Universidade de Warwick, Coventry, na Inglaterra, e do
Instituto Internacional de Biofísica, de Neuss-Holzheim, na Alemanha,
que, em um relatório dirigido ao comitê Scientific Technologic Options
Assessment - Stoa -, da União Européia, demonstra preocupação com
as maiores possibilidades de crianças pre-adolescentes apresentarem
problemas de saúde devido à exposição às microondas dos aparelhos
celulares. Diz ele que o risco (potencial) se dá, entre outras, pelas
razões a seguir enumeradas: a maior atividade mitótica (relativa à
divisão celular) das células de uma criança torna-a mais suscetível a
danos genéticos; e o sistema nervoso ainda em desenvolvimento e o
grau de atividade das ondas cerebrais de uma criança
(particularmente de uma criança epiléptica) torna-a mais vulnerável
que um adulto à agressão dos pulsos de microondas usados no
sistema GSM.

Depreende-se que a atividade mitótica mais acelerada propicia, por
exemplo, que uma doença como o câncer se desenvolva de forma
mais rápida e devastadora.

Pelo exposto, mostra-se inafastável a necessidade de serem
prestadas maiores informações aos consumidores de aparelhos
celulares, para que possam, considerando os efeitos por eles
causados, decidir se realmente querem utilizá-los.

O reconhecimento da importância da matéria ocorre inclusive nos
manuais de instruções dos aparelhos celulares, como os da Nokia,
grande empresa do setor, que prescreve cuidados especiais aos
usuários de seus produtos.

Pretendo, com esta proposição, dentro da competência que é
conferida aos parlamentares desta Casa, salvaguardar o direito de
informação dos consumidores de telefonia celular, esclarecendo, por
fim, os danos que o organismo humano pode vir a sofrer com a
utilização de aparelhos celulares.

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

PROJETO DE LEI Nº 472/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.273/2005)

Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais
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Sem-terra do Projeto Boa Esperança - ASTRABE -, com sede no
Município de Buritis.

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

Tabalhadores Rurais Sem-terra do Projeto Boa Esperança -
ASTRABE -, com sede no Município de Buritis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: A Associação dos Trabalhadores Rurais Sem-terra do

Projeto Boa Esperança - ASTRABE -, com sede no Município de
Buritis, fundada em 28/5/98, é uma entidade civil sem fins
lucrativos.Tem por finalidade promover, apoiar, criar e incentivar toda
e qualquer iniciativa que vise ao desenvolvimento e aprimoramento da
comunidade, destinando-se à representação e defesa dos
trabalhadores rurais sem-terra.

A documentação está em consonância com a Lei nº 12.972, de
27/7/98, com as alterações feitas pela Lei nº 15.294, de 5/8/2004.

Assim, peço o apoio dos meus pares à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 473/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.244/2005)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da
Comunidade do Divino Espírito Santo - AMCDES -, com sede no
Município de Buritis.

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

Moradores da Comunidade do Divino Espírito Santo - AMCDES -, com
sede no Município de Buritis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: A Associação dos Moradores da Comunidade do Divino
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Espírito Santo - AMCDES -, com sede no Município de Buritis,
fundada em 21/11/93, é entidade civil sem fins lucrativos.

Tem por objetivo promover, apoiar e coordenar iniciativas que visem
ao desenvolvimento social, técnico, econômico, cultural e religioso da
comunidade.

A documentação está em consonância com a Lei nº 12.972, de
27/7/98, com as alterações feitas pela Lei nº 15.294, de 5/8/2004.

Assim, peço o apoio dos meus pares para aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, Inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 474/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.243/2005)

Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação dos Moradores da
Comunidade Gomes - AMOG -, com sede no Município de Areado, o
imóvel que especifica.

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

Moradores da Comunidade Gomes, com sede no Município de
Areado, o imóvel situado nesse município, com área de terreno de
10.000m2 (dez mil metros quadrados), confrontado por seus diversos
lados, com João Batista das Chagas e Altino Fernandes, havida
conforme escritura pública de doação lavrada no Cartório do 2º Ofício
e registrada no Cartório de Registros da Comarca, no livro de
Transcrição das Transmissões, nº 3-C, a folhas 187, nº 3.371, com as
benfeitorias existentes.

Art. 2º - O imóvel destina-se a instalação de sede da entidade e ao
funcionamento de cursos profissionalizantes de artesanato e outros
fins sociais.

Art. 3º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de três anos contados da lavratura da escritura de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no inciso anterior.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: A Associação dos Moradores da Comunidade Gomes -
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AMOG -, fundada em 1991 é uma entidade sem fins lucrativos, já
reconhecida de utilidade pública pelo Município de Areado.

Tem por objetivo promover o desenvolvimento comunitário e a busca
de melhoramentos e proporcionar o bem-estar social.

A entidade proporciona ainda atividades econômicas, culturais e
esportivas para os moradores da comunidade.

Sem receita própria, sobrevive graças ao esforço, à dedicação e à
abnegação de seus dirigentes.

Existe um imóvel situado nessa localidade de propriedade do
Estado, onde funcionava a Escola Estadual Selma de Assis Borges,
que foi desativada.

O imóvel está abandonado, ocioso, em acelerado processo de
deterioração e sujeito a invasões.

Pretende a entidade, com o aval do Prefeito do município, haver o
imóvel por doação, para ali instalar sua sede, promover a realização
de cursos de artesanato e outras utilidades sociais.

A nova destinação do imóvel é justa, atende a uma finalidade
pública, é de grande relevância social e permitirá que a Associação
possa ampliar e qualificar suas atividades, com inegáveis ganhos
sociais para a comunidade.

Desta forma, espero o apoio dos meus pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 475/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.691/2006)

Declara de utilidade pública o Lar Anjo da Guarda, com sede no
Município de Três Corações.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar Anjo da Guarda,

com sede no Município de Três Corações.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O Lar Anjo da Guarda, com sede no Município de Três
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Corações, é sociedade civil com personalidade jurídica própria, sem
fins lucrativos, que tem por finalidade assistir crianças que sofrem de
violência física e psicológica, com idade até 6 anos, com iniciativas
comunitárias, visando valorizar as pessoas e os grupos menos
favorecidos.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e tem diretoria formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 12, que as
atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à
comunidade e, diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 476/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.692/2006)

Declara de utilidade pública a Corporação Musical União
Bonjardinense, com sede no Município de Bom Jardim de Minas.

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

União Bonjardinense, com sede no Município de Bom Jardim de
Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A Corporação Musical União Bonjardinense, com sede

no Município de Bom Jardim de Minas, é sociedade civil com
personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, e tem como
finalidade cultivar a arte musical, apoiar iniciativas comunitárias e
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prestar assistência a estudantes carentes.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e tem diretoria formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 5º, que as
atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à
comunidade e, diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 477/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.444/2006)

Dispõe sobre a inclusão de telefone e endereço do Procon Estadual
e do Municipal na nota fiscal de venda ao consumidor emitida pelos
estabelecimentos comerciais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a inclusão de telefone e endereço do Procon

Estadual e do Municipal na nota fiscal de venda ao consumidor
emitida pelos estabelecimentos comerciais do Estado.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os
responsáveis pela infração às sanções previstas nos arts. 56 a 59 da
Lei Federal nº 8.078, de 1990, e em legislação complementar.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto tem como finalidade orientar e facilitar o

acesso do consumidor aos órgãos de fiscalização do Estado, na
defesa de seus direitos fundamentais.

O consumidor, muitas vezes, não tem conhecimento e nem acesso a
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esses órgãos, simplesmente por falta de informação. Esse projeto de
lei cria um importante mecanismo de informação por meio do qual o
Estado divulga ao consumidor este instrumento de cidadania,
conforme dispõe a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, sobre a proteção
do consumidor, em seu art. 6º, inciso VII.

Visa ainda o projeto garantir ao consumidor informações sobre o
acesso do cidadão aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas
à prevenção ou à reparação de danos patrimoniais e morais -
individuais, coletivos ou difusos -, assegurada a proteção jurídica,
administrativa e técnica aos necessitados.

São esses os motivos que nos levam a apresentar este projeto de lei
que ora submetemos à deliberação dos 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 478/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.179/2006)

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais e dos prontos-socorros
de possuir macas e cadeiras de rodas dimensionadas para pessoas
obesas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento

ambulatorial e outras unidades de saúde, públicas ou privadas são
obrigados a possuir macas e cadeiras de rodas dimensionadas para o
atendimento de pessoas obesas.

Parágrafo único - Hospitais, prontos-socorros, postos de
atendimento ambulatorial e outras unidades de saúde, públicas ou
privadas terão o prazo de cento e vinte dias para o cumprimento do
disposto no "caput" deste artigo.

Art. 2º - Os Hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento
ambulatorial e outras unidades de saúde, públicas ou privadas que
descumprirem esta lei estarão sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;
II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), com correção

monetária pelo índice oficial, na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas
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ocorrências subseqüentes.
Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo definir o tipo de punição

a ser aplicada ao responsável pelo estabelecimento público que não
observar o que determina esta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A obesidade é atualmente um dos mais graves

problemas de saúde pública. Sua incidência vem aumentando
acentuadamente nas últimas décadas, até mesmo nos países em
desenvolvimento, o que levou a doença à condição de epidemia
global, na opinião de especialistas.

Estudos epidemiológicos em populações latino-americanas têm
relatado dados alarmantes. À medida que se consegue erradicar a
miséria entre as camadas mais pobres da população, a obesidade
desponta como um problema mais freqüente e mais grave que a
desnutrição. É o fenômeno da transição nutricional. O tratamento da
obesidade, entretanto, continua produzindo resultados insatisfatórios,
em grande parte por estratégias equivocadas e pelo mau uso dos
recursos terapêuticos disponíveis.

Ante as atuais evidências, podemos estimar que o padrão de vida
sedentária, aliado a uma alimentação incorreta, certamente irá
continuar e piorar no futuro; portanto novas estratégias devem ser
implementadas para amenizar os problemas que a obesidade acarreta
à população; inclusive aqueles relacionados com a ergonomia das
macas hospitalares, sendo fator importante para diminuir
constrangimentos e acomodar adequadamente as pessoas que
venham a utilizar tal equipamento médico.

- 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 479/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.177/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Seritinga o
imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Seritinga terreno com área de 4.500 m² (quatro mil e quinhentos
metros quadrados), localizado a Rua São Pedro, s/n situado nesse
Município, registrado sob o nº B-3-260 no Cartório de Registro Civil e
Notas de Seritinga Comarca de Aiuruoca.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se a implantação de telecentro.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do artigo 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei em tela tem por objetivo a implantação

de telecentro para criar oportunidade de negócios e trabalho que
induzam ao crescimento na produção e geração de emprego e renda.

A entidade a ser criada pretende oferecer cursos e treinamentos
presenciais e a distância, informações, serviços e oportunidades de
negócios visando o fortalecimento das condições de competitividade
da microempresa e da empresa de pequeno porte e o estímulo à
criação de novos empreendimentos. Serve como um instrumento para
aproximar os empresários, as instituições públicas e privadas, as
organizações não governamentais e a sociedade em geral.

Para cumprir os objetivos a que se propõe, o telecentro contará com
computadores interligados em rede local e conectados à internet, com
a orientação de monitores capacitados para atender às demandas dos
usuários dos telecentros.

Os benefícios decorrentes da doação pretendida são de grande
importância para toda a comunidade local e região.

Pelas justas razões que embasam este projeto de lei, conto com o
apoio dos nobres Deputados à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 480/2007
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(Ex-Projeto de Lei nº 2.895/2005)
Assegura aos agricultores familiares o direito de comercializar seus

produtos agropecuários com dispensa de licitação pública e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado aos agricultores familiares o direito de

comercializar, com dispensa de licitação pública, nos termos do art. 19
da Lei Federal nº 10.696, de 2 de julho de 2003, os seus produtos
agropecuários, desde que esses produtos tenham como destino as
ações de distribuição para pessoas em situação de insegurança
alimentar e de formação de estoques de segurança.

Parágrafo único - Considera-se, para efeito desta lei, agricultores
familiares as pessoas que se enquadrem no Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf -, nos termos da
legislação federal.

Art. 2º - A aquisição de produtos na forma do art. 1º desta lei
somente poderá ser feita nos limites das disponibilidades
orçamentárias e financeiras.

Art. 3º - Os recursos arrecadados com a venda de estoques de
segurança formados nos termos desta lei serão destinados
integralmente às ações de combate à fome e à promoção da
segurança alimentar e nutricional, como a alimentação escolar.

Art. 4º - A sistemática de aquisição e doação dos produtos
agropecuários a que se refere esta lei deverá levar em conta as
diferenças regionais em relação à realidade da agricultura familiar e
da população em situação de insegurança alimentar.

Parágrafo único - Na definição da população em situação de
insegurança alimentar será consultado o Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais -
Consea-MG, estabelecido pela Lei Delegada nº 95, de 29 de janeiro
de 2003 - Capitulo II - art. 4° - Inciso II.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei visa constituir na legislação estadual

mecanismos que assegurem o direito humano à alimentação e
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nutrição num contexto de afirmação da soberania alimentar do País.
Ele permite viabilizar a formação de estoque de segurança para
garantir à população alimentos da cesta básica.

O projeto está em sintonia com as recomendações da Organização
das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação - FAO - e do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD -, que
apontam para a necessidade de formação de estoques públicos de
alimentos com a finalidade de garantir um volume mínimo de produtos
da cesta básica suficiente para suprir o consumo nacional,
especialmente das populações submetidas ao risco de
desabastecimento. Estes estoques de segurança seriam adquiridos
diretamente pelo poder público nas próprias regiões produtoras e
utilizados na distribuição para a população vulnerável, especialmente
por meio de programas institucionais, como a alimentação escolar e
outros.

A aquisição de produtos de agricultores familiares com este objetivo
criaria um círculo virtuoso, ligando a ampliação da demanda efetiva de
alimentos ao incentivo ao crescimento da oferta de alimentos baratos,
dois dos eixos prioritários de ação para alcançar a segurança
alimentar no País.

A iniciativa foi discutida e aprovada no âmbito da II Conferência
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CNSAN -, e da
Subcomissão Mista sobre Segurança Alimentar e Nutricional - Fome
Zero, que desenvolveu seus trabalhos entre abril de 2003 e junho de
2004.

Ela visa permitir as condições para que o Poder Executivo Estadual
implante ações semelhantes ao Programa de Aquisição de Alimentos,
iniciado pelo Governo Federal em agosto de 2003, como parte das
políticas estruturantes do Programa Fome Zero, criado para combater
a fome, a miséria e suas causas estruturais, que geram a exclusão
social.

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

PROJETO DE LEI Nº 481/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.882/2005)
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Autoriza o Poder Executivo a Institiuir o Conselho Estadual de
Biotecnologia - Cebiotec.

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

Estadual de Biotecnologia, denominado Cebiotec, órgão público
normativo, deliberativo e controlador das políticas e das ações
estaduais voltadas para a política setorial.

Parágrafo único - Para fins da aplicação desta lei, considera-se
biotecnologia o processo tecnológico que permite a manipulação de
material biológico e o controle e a minimização de riscos advindos da
prática de diferentes tecnologias para a proteção da vida e da saúde
do homem, dos animais e das plantas, bem como do meio ambiente.

Art. 2º - Compete ao Cebiotec:
I - formular a política de biotecnologia, definindo prioridades,

editando normas gerais e fiscalizando as ações de execução;
II - acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e científico

na biotecnologia e em áreas afins, objetivando a segurança e o bem-
estar da população em geral, o equilíbrio e a proteção do meio
ambiente;

III - estabelecer mecanismos de fiscalização das atividades
relacionadas com pesquisa, testes, experiências e outras atividades
na área da biotecnologia e da engenharia genética, envolvendo
organismos geneticamente modificados - OGMs -;

IV - estabelecer normas e regulamentos relativos às atividades e aos
projetos que tenham como objetivo a obtenção, a construção, o
cultivo, a manipulação, o uso, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, o consumo, a liberação e o descarte relacionados
com organismos obtidos por engenharia genética envolvendo
organismos geneticamente modificados - OGMs -;

V - encaminhar, para publicação no diário oficial, resultado dos
processos que lhe forem submetidos a julgamento, bem como a
conclusão do parecer técnico, considerando os aspectos técnicos,
sociais, econômicos e éticos;

VI - estimular a participação da comunidade na formulação das
diretrizes das políticas setoriais;

VII - propor e acompanhar o reordenamento institucional, sempre
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que forem necessárias modificações nas estruturas públicas
destinadas a segurança e tecnologia ambiental;

VIII - manter intercambio e convênios com entidades congêneres
voltadas para a engenharia genética e a biosegurança em níveis
nacional e internacional;

IX - promover e apoiar a realização de campanhas educativas,
eventos e estudos sobre segurança ambiental;

X - estimular a formação técnica e a atualização permanente dos
servidores das instituições publicas e privadas, estaduais e
municipais, envolvidas na política setorial;

XI - manter cadastro de todas as instituições e profissionais que
realizem atividades e projetos relacionados com biotecnologia e
engenharia genética no território estadual.

Art. 3º - O Cebiotec compor-se-á de dezenove membros efetivos, ou
seus suplentes, representativos de órgãos públicos e entidades da
sociedade.

§ 1º - Comporão o Conselho:
I - um representante da Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento
II - um representante da Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior
III - um representante da Secretaria de Estado de Saúde
IV - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável
V - dois representantes dos trabalhadores da alimentação
VI - quatro representantes das entidades de trabalhadores rurais
VII - dois representantes da comunidade científica
VIII - dois representantes das entidades de consumidores
IX - três representantes das entidades ambientais
X - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil
XI - um representante do Conselho Regional de Engenheiros

Agrônomos
§ 2º - Os órgãos e as entidades que compõem o Conselho indicarão

titulares e respectivos suplentes, que os substituam em suas faltas e
impedimentos.

§ 3º - A primeira indicação dos integrantes do Conselho dar-se-á no
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prazo de trinta dias, contados da publicação desta lei.
§ 4º - A entidade representativa da sociedade que não se fizer

presente, sem justificativa, a três reuniões consecutivas ou cinco
alternadas, perderá automaticamente a representação, assumindo a
entidade suplente.

§ 5º - O Cebiotec elegerá, entre seus membros, por maioria de dois
terços, o Presidente e o Vice-presidente, para mandato de um ano,
permitindo-se uma recondução.

Parágrafo único - O Vice-Presidente substituirá o Presidente em sua
ausência e impedimentos.

Art. 4º - O Conselho Estadual de Biotecnologia - Cebiotec - contará
uma Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em
ato do Poder Executivo.

Art. 5º - O Regimento Interno do Cebiotec, aprovado por ato do
Chefe do Poder Executivo, estabelecerá a sua estrutura e o seu
funcionamento, podendo criar comissões técnico operacionais
necessárias a consecução de seus objetivos.

Parágrafo único - O Cebiotec elaborará o seu Regimento Interno no
prazo de trinta dias a contar de sua instalação.

Art. 6º - Os membros do Conselho não receberão nenhum tipo de
remuneração, e o exercício da função de conselheiro será
considerado de interesse público relevante.

Parágrafo único - O ressarcimento das despesas com transporte,
estada e alimentação, quando realizadas em objeto de serviço e
devidamente comprovadas, não será considerado como remuneração.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Em nossos dias, a sociedade está marcada por

mudanças em todos os aspectos, principalmente na vida e no meio
ambiente. A questão a ser colocada está na forma de aceitar e
conduzir as mudanças, para que estas não signifiquem a destruição
nem o caos. Uma das mudanças que mais intriga a humanidade,
neste momento, são os avanços proporcionados pela biotecnologia,
em especial pela engenharia genética, através da obtenção de
organismos geneticamente modificados - OGM. Para que essas
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mudanças possam levar a humanidade a se tornar uma sociedade
cuja expressão seja a solidariedade, a justiça e a oportunidade igual
para todos, é necessário regras claras. Essas regras devem ser
expressas de várias formas.

As mudanças que ocorrem na vida e no meio ambiente devem ser
motivo de preocupação de toda a humanidade, pois existe
interdependência, sendo, ao se manusear a vida automaticamente,
afetado o meio ambiente, porque um e outro somente existem
equilibradamente. Esse equilíbrio somente será garantido se existirem
mecanismos de proteção a ambos.

Por meio da pesquisa, são garantidas as bases para implementação
das mudanças, mas, como os próprios pesquisadores não tem o total
domínio sobre os impactos dos OGMs causados sobre a vida e o meio
ambiente, urge que sejam estabelecidas regras, visando a controlar o
manuseio com segurança e ética.

Quanto ao aspecto da ética e do manuseio com segurança, é
necessária uma forma institucional em que seja garantido ao conjunto
da sociedade uma efetiva participação; tornando-a capacitada para a
responsabilização.

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

PROETO DE LEI Nº 482/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 2.707/2005)

Institui o Dia Estadual do Agente Comunitário e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual do Agente Comunitário, a ser

comemorado anualmente no dia 20 de julho.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Acredita-se que por serem os agentes pessoas do

povo, não só se assemelham nas características e anseios desses
povo, como também preenchem lacunas, justamente por conhecerem
as necessidades dessa população. Acredito que os agentes
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comunitários são a mola propulsora para a consolidação da
organização das comunidades e a prática regionalizada e
hierarquizada de assistência do povo.

Ser agente comunitário é ser povo, é ser comunidade, é viver dia a
dia a vida daquela comunidade. É ser o elo de ligação entre as
necessidades da população e o que pode ser feito para melhorar suas
condições de vida. É ser a ponte entre a população e os profissionais
e serviços públicos. O agente comunitário é o mensageiro de sua
comunidade. Ser agente comunitário é, antes de tudo, ser alguém que
se identifica, em todos os sentidos, com a sua própria comunidade,
principalmente na cultura, na linguagem, nos costumes; precisa gostar
do trabalho. Gostar, principalmente, de aprender e repassar as
informações, entender que ninguém nasce com destino de morrer
ainda criança. Nós vivemos conforme o ambiente.

É obrigação dos agentes comunitários lutar e aglomerar forças em
sua comunidade, Município, Estado e País, em defesa dos serviços
públicos; pensar na recuperação e democratização desses serviços,
entendendo que é o serviço público que atende à população pobre;
portanto é preciso torná-lo de boa qualidade. Precisamos lutar por
outros fatores que são determinantes para a saúde tais como trabalho,
salário justo, moradia, saneamento básico, terra para trabalhar e
participação nas esferas de decisão dos serviços públicos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 483/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.466/2005)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pouso Alto o
imóvel que especifica.

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

Pouso Alto o imóvel de propriedade do Estado situado nesse
Município, lote nº 5, situado na Avenida Fernando Petronilho, em
Pouso Alto, confrontando pela frente com a referida avenida por 12m,
com igual largura nos fundos, com o lote nº 16, por um lado, com
Alberto Castelo Branco Costa Lobo, por 22m, e, pelo outro lado, com
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o lote nº 6, por 22m, conforme escritura pública de 26/11/76,
registrada a fls. 830 do Livro 2, matrícula 530 do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de São Lourenço.

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo
destina-se ao Programa de Saúde da Família - PSF - e também à
instalação do Departamento de Trânsito Municipal.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de
3 (três) anos contados da data de publicação desta lei, não lhe for
dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei em tela tem por objetivo acomodar o

Programa de Saúde da Família - PSF - e também instalar o
Departamento de Trânsito Municipal, reivindicação antiga da
comunidade.

Os benefícios decorrentes da doação pretendida são de grande
importância para toda a comunidade local.

Pelas justas razões que embasam este projeto de lei, conto com o
apoio dos Deputados à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 484/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.404/2005)

Declara de utilidade pública a Congregação das Filhas de Nossa
Senhora Stella Maris, com sede no Município de Carmo da Cachoeira.

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

Filhas de Nossa Senhora Stella Maris, com sede no Município de
Carmo da Cachoeira.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A Congregação das Filhas de Nossa Senhora Stella

Maris, entidade civil sem fins lucrativos, de finalidade filantrópica e de
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caráter educacional, cultural e assistencial, visa, entre outros
objetivos, a promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas,
desenvolvendo programas voltados à saúde, à educação, ao lazer e
ao bem-estar da comunidade, coordenando e supervisionando ações
no campo da assistência social e amparando crianças, adolescentes e
idosos carentes.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública
da referida entidade encontra-se legalmente amparado e obedece às
exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há
mais de dois anos, de sua Diretoria é composta de pessoas idôneas,
que não percebem nenhuma remuneração pelas funções que
exercem, conforme consta em atestado.

- 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 485/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.203/2005)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter à Sra. Maria Inêz Castro
Moreira o imóvel que especifica.

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

Maria Inêz Castro Moreira o imóvel constituído de um terreno com
área de 2.008,50m² (dois mil e oito vírgula cinqüenta metros
quadrados), situado na localidade denominada Fazenda de Monte
Redondo, no Município de Argirita, doado ao Estado de Minas Gerais,
pelo Sr. Osmar Barbosa de Castro e sua mulher, através da escritura
pública lavrada em 1967, no livro 51-A, a fls. 98, v., registrada sob o nº
21.700, a fls. 218, no livro 3M, em 5 de maio de 1967, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Leopoldina.

Parágrafo único - O imóvel objeto da reversão, a que se refere o art.
1º, cujo uso se tornou desnecessário pelo outorgado donatário,
destina-se ao patrimônio da herdeira outorgante, nos termos do
Formal de Partilha, julgado em 17 de setembro de 1985, registrado
sob o nº 13.113, em 29 de outubro de 1985, no Cartório do 3º Ofício
da Comarca de Leopoldina.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Em 5/5/67, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Leopoldina, no livro 51-A, a fls. 98, v., registro nº 21.700,
a fls. 218, no livro 3M, foi lavrada a escritura pública de doação, sem
reserva alguma, ao Estado de Minas Gerais, pelo Sr. Osmar Barbosa
de Castro e por sua mulher, de um terreno com 2.008,50m², destinada
à construção de uma escola estadual.

A medida, consubstanciada na proposta anexa, se reveste de
caráter excepcional, porquanto da doação ao Estado originou-se a
construção da Escola Estadual Monte Redondo, que funcionou no
local até 1987, sendo, então, solicitada a sua desvinculação pela
Secretaria de Educação em 26/3/2001, pelo Ofício nº 596/2001,
tornando-se assim, totalmente desnecessária à Secretaria de
Educação.

A Sra. Maria Inêz Castro Moreira, herdeira dos doadores, solicitou a
reversão do citado imóvel em 21/6/2000, por já não funcionar no local
a referida escola, tendo sido descumprida a sua destinação.

A Secretaria de Recursos Humanos e Administração - SERHA -, do
ponto de vista técnico, manifestado em 12/4/2002, pelo Ofício nº
567/2002, concluiu favoravelmente pela reversão pretendida, tendo a
justificá-la a falta de necessidade de utilização do imóvel pelo Estado.

O acolhimento da proposta pela egrégia Assembléia Legislativa
significa a reversão do imóvel em favor da herdeira, conforme
transcrito no formal de partilha, a fls. 13, constante no processo que
faço anexar.

- 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 486/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.202/2005)

Proíbe aos restaurantes, aos bares, às casas noturnas e aos
estabelecimentos congêneres a prática da obrigatoriedade de
"consumação mínima" e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam os restaurantes, os bares, as casas noturnas e os
estabelecimentos congêneres proibidos de praticar a obrigatoriedade
de "consumação mínima".

Parágrafo único - Por "consumação mínima" entende-se o valor, em
reais, estipulado pelos restaurantes, pelos bares, pelas casas
noturnas e pelos estabelecimentos congêneres que deverá ser gasto,
no próprio estabelecimento, em sua totalidade, sem direito à
restituição do que não for consumido.

Art. 2° - Os restaurantes, os bares, as casas notur nas e os
estabelecimentos congêneres que descumprirem esta lei estarão
sujeitos às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;
II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas

ocorrências subseqüentes, e suspensão temporária das atividades do
infrator pelo prazo máximo de trinta dias;

IV - cassação do alvará de funcionamento.
Art. 3º - É expressamente proibido estabelecer meta de consumo em

comida ou em bebida, nas condições mencionadas no “caput”.
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias da data de sua publicação.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A proposta que ora submetemos à apreciação desta

Casa tem por objetivo corrigir uma grave distorção que fere até
mesmo o Código de Defesa do Consumidor - CDC -, considerado um
dos mais avançados do mundo.

Nos bares, nas danceterias e nas casas noturnas, nossos jovens
têm que beber, mesmo que não queiram ou não possam. Têm que
comer, mesmo sem fome. Há muito a prática da "consumação
mínima" se institucionalizou. Ninguém reclama, ninguém questiona.
Aceita-se, como se fosse lei. Não é justo.

Se vou a algum lugar, devo ter a liberdade de entrar e se quiser,
comer ou beber.

O valor exigido na entrada tem característica de "venda casada", ou
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seja, para entrar ou conhecer o lugar, você deve gastar o que o
proprietário estipular. A nosso ver, essa cobrança é uma imposição
ilegal e imoral; logo, conto com a colaboração de meus pares para
corrigir essa prática, que acaba por tornar-se um estímulo ao consumo
do álcool pela juventude.

Cobrar consumação mínima em bares, danceterias, restaurantes e
casas noturnas é abusivo e ilegal. Isso porque nenhum fornecedor
pode impor limites quantitativos de consumo aos seus clientes,
conforme o art. 39 do Código de Defesa do Consumidor - CDC.

Segundo o PROCON, as casas noturnas e os bares podem estipular
um preço de entrada, mas não podem cobrar consumação mínima. O
consumidor só deve pagar por aquilo que consumiu.

Para se defender do abuso, a alternativa que o consumidor tem é
pagar a conta, pedir nota fiscal com os valores discriminados e,
depois, pedir a restituição do dinheiro por meio do PROCON ou do
Juizado Especial Cível.

As multas para os casos de práticas ilegais contra as relações de
consumo vão de R$ 200,00 a R$3.000.000,00.

- 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 N° 487/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.191/2005)

Cria o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária em todos os
estabelecimentos do sistema penitenciário e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária em

toda unidade carcerária do sistema penitenciário do Estado,
objetivando o atendimento espiritual e religioso aos presos, internados
e seus familiares, assim como aos profissionais de segurança,
respeitada, sempre, a sua vontade.

Art. 2º - O Serviço Voluntário de Capelania Carcerária estará afeto e
subordinado à direção da unidade prisional, cabendo a esta aceitar ou
não as indicações de novos voluntários que vierem a serem feitas pelo
Capelão Titular, assim como a do próprio Capelão.

Art. 3º - O Serviço Voluntário de Capelania Carcerária será exercido
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a partir da assinatura de termo de adesão, celebrado entre a unidade
prisional e o prestador do serviço.

Art. 4º - O Serviço Voluntário de Capelania Carcerária será
coordenado por um Capelão Titular formado em curso específico de
capelania, com especialização na área carcerária, credenciado por
unidade de capelania voluntária da União Internacional de Pastores e
Capelães Voluntários - UNIPAS -, aprovado pela direção da unidade e
assistido por um Capelão Auxiliar.

§ 1º - O candidato a Capelão Titular deverá apresentar, além da
prova de formação em capelania, “curriculum vitae”, carta de
referência de três capelães de diferentes denominações evangélicas
formados há mais de um ano e credencial válida da União
Internacional de Pastores e Capelães Voluntários - UNIPAS.

§ 2º - Professando o candidato outra religião, a carta de referência
será assinada por membro imediatamente superior de sua ordem
religiosa.

§ 3º - Obrigatoriamente, os Capelães Titular e Auxiliar serão de
religiões diferentes.

§ 4º - Serviço Voluntário de Capelania Carcerária das instituições
carcerárias estaduais poderá manter, a seu critério, convênios com
cursos de capelania já estabelecidos, a partir da avaliação de seu
conteúdo programático, reconhecendo seus certificados como prova
de formação em capelania, mencionada no § 1º deste artigo.

Art. 5º - Será de responsabilidade do Capelão Titular:
I - coordenar o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária,

respondendo por ele junto à direção da unidade;
II - selecionar e equipar, para diferentes credos religiosos, os

voluntários que constituirão a equipe de visitadores religiosos da
unidade;

III - fornecer relatórios à direção da unidade, mensalmente ou
sempre que solicitados pelo Diretor;

IV - aprovar, ou não, a literatura religiosa impressa que for
distribuída na unidade;

V - distribuir e supervisionar as tarefas da equipe de visitadores;
VI - aprovar o acesso de visitadores religiosos eventuais à unidade,

obedecendo aos critérios estabelecidos no art. 7º desta lei e
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transmitindo-lhes as regras estabelecidas para o exercício da
capelania voluntária eventual na unidade.

Art. 6º - O Capelão Titular ministrará curso básico de capelania
carcerária, periodicamente, devendo abranger orientações sobre o
serviço de capelania, ética carcerária, compromisso com a não-
violência, respeito à vida, solidariedade, relacionamento com
profissionais de segurança, teologia do sofrimento, consolo, noções
de aconselhamento cristão e comportamento ético no ambiente
prisional.

Art. 7º - O Capelão Titular formará a equipe de visitadores
selecionados obedecendo aos seguintes critérios:

I - entrevista pessoal para conhecer os motivos que levam o
candidato a procurar o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária;

II - recebimento da carta de referência da autoridade religiosa, de
que tratam os §§ 1º e 2º do art. 4º desta lei;

III - verificação da prova de participação em curso básico de
capelania carcerária;

IV - recebimento da documentação para registro na direção da
unidade, sendo indispensáveis a Carteira de Identidade, o CPF, duas
fotos 3x4 recentes, comprovante de residência, credencial válida da
União Internacional de Pastores e Capelães Voluntários - UNIPAS - e
carta de apresentação da entidade de origem.

Art. 8º - As atividades da Capelania serão realizadas respeitando-se
o horário designado pela direção da unidade.

Art. 9º - É vedado ao voluntário interferir nos procedimentos
disciplinares adotados para o tratamento dos internos, assim como
oferecer qualquer tipo de alimento, medicação, objetos ou outros
produtos, sem a prévia autorização da direção da unidade.

Art. 10 - A equipe deverá trabalhar portando crachá fornecido pela
direção da unidade, devendo identificar-se sempre que solicitado.

Art. 11 - O voluntário não poderá transitar pela unidade fora dos
horários designados para o serviço, sob nenhum pretexto.

Art. 12 - O voluntário que desobedecer a quaisquer dispositivos
desta lei será suspenso de suas atividades, de imediato, por tempo a
ser determinado pelo Capelão Titular, em consonância com a direção
da unidade.
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Art. 13 - A direção da unidade deverá designar espaço físico a ser
utilizado pelo Capelão Titular para entrevistar voluntários, receber
pessoas, realizar reuniões com a equipe e guardar material a ser
utilizado em serviço.

Art. 14 - O Serviço Voluntário de Capelania não gera vínculo
empregatício nem obrigações de natureza trabalhista, previdenciária
ou afim.

Art. 15 - Ficam revogadas, a partir da publicação desta lei, as
credenciais de capelania emitidas por instituições não conveniadas
com o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária das instituições
carcerárias estaduais.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A assistência ao preso e ao internado é dever do

Estado, com a cooperação da comunidade, conforme se extrai dos
ditames dos arts. 4º e 10 da Lei de Execução Penal. Determinadas
pessoas, previamente preparadas, devem ter acesso regulamentar
aos institutos penais para promover a dignidade e a cidadania dos
presos, internos e funcionários.

O Estado deve incentivar e viabilizar todas as modalidades de
participação da sociedade na administração e controle dos serviços
públicos das penitenciárias, centros de detenção e outros organismos
que reprimem a liberdade do cidadão, já que todo ser humano deve
receber um tratamento humano, pois o preso e o cidadão livre são
absolutamente iguais em dignidade pessoal.

Em que pese a disposições constitucionais e legais a respeito,
verifica-se que certos estabelecimentos prisionais costumam não
oferecer condições adequadas para que religiosos levem aos internos
e seus familiares os serviços a que se dispõem. Na maioria das vezes,
não se trata de intransigência das unidades, mas, sim, um cuidado
para com a própria tranqüilidade e segurança dos presos e familiares
e do próprio serviço penitenciário, pois se tem percebido que aos
visitantes falta um preparo especial para o desenvolvimento da
atividade a que se propõem. Há casos em que, no lugar de consolo,
levam desespero e mais violência ao interno, tormento à família e
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irritação aos profissionais de segurança.
O visitante deve ser aquele que amenize a dor do preso, que saiba

consolar, que tenha empatia, que obedeça às ordens da unidade, que
guarde sigilo e que aja com extremo bom-senso. Para que existam
equipes bem formadas, é necessário que exista a capelania. Em
muitos momentos de sua vida, o ser humano necessita ser consolado,
confortado e orientado para enfrentar as aflições do mundo. A
Capelania Carcerária desempenha este papel, ajudando alguém que
está privado de sua liberdade por um ato que deve ser punido e
entendido.

O serviço prestado pelos voluntários será para todos os cristãos e
até mesmo para ateus e seguidores de outras religiões, caso queiram,
independentemente do credo religioso que professem, o mesmo se
dando com o Capelão Titular, que, preenchendo os requisitos desta
lei, poderá ser de qualquer religião.

Por entendermos ser absolutamente necessária a visitação aos
detentos e internos, familiares e outros, dentro de critérios seguros,
éticos, disciplinados e eficazes, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 488/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 2.190/2005)

Cria o Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar em todos os
nosocômios públicos ou privados que possuam número igual ou
superior a trinta leitos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado em todos os nosocômios públicos ou privados

com trinta ou mais leitos o Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar,
objetivando o atendimento espiritual e religioso aos pacientes
internados e a seus familiares, assim como aos profissionais de saúde
e aos funcionários, respeitada a vontade deles.

Art. 2º - O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar estará afeto e
subordinado à direção do hospital, cabendo a esta aceitar ou não as
indicações de novos voluntários que vierem a ser feitas pelo Capelão
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Titular, assim como a indicação do próprio Capelão.
Art. 3º - O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar será exercido

mediante a assinatura de termo de adesão, celebrado entre a
entidade hospitalar e o prestador do serviço.

Art. 4º - O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar será
coordenado por um Capelão Titular formado em curso específico de
capelania, com especialização na área hospitalar, credenciado por
unidade de capelania voluntária da União Internacional de Pastores e
Capelães Voluntários - UNIPAS - e aprovado pela direção da unidade,
assistido por um Capelão Auxiliar.

§ 1º - O candidato a Capelão Titular deverá apresentar, além da
prova de formação em capelania, “curriculum vitae”, carta de
referência de três capelães de diferentes denominações evangélicas
formados a mais de um ano e credencial válida da União Internacional
de Pastores e Capelães Voluntários - UNIPAS.

§ 2º - Professando o candidato outra religião, a carta de referência
será assinada por membro imediatamente superior de sua ordem
religiosa.

§ 3º - Obrigatoriamente, os Capelães Titular e Auxiliar serão de
religiões diferentes.

§ 4º - O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar poderá manter, a
seu critério, convênios com cursos de capelania já estabelecidos, a
partir de avaliação de seu conteúdo programático, reconhecendo seus
certificados como prova de formação em capelania, conforme
mencionado no § 1º deste artigo.

Art. 5º - Será de responsabilidade do Capelão Titular:
I - coordenar o Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar,

respondendo por ele junto à direção do hospital;
II - selecionar e equipar os voluntários, por credo religioso, que

constituirão a equipe de visitadores religiosos do hospital;
III - fornecer relatórios mensais à direção do hospital ou sempre que

solicitados pelo Diretor;
IV - aprovar ou não toda literatura religiosa impressa que for

distribuída no hospital;
V - distribuir e supervisionar as tarefas da equipe de visitadores;
VI - aprovar o acesso de visitadores religiosos eventuais à unidade,
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obedecendo aos critérios estabelecidos no art. 7º desta lei,
transmitindo-lhes as regras estabelecidas para o exercício da
capelania voluntária eventual na unidade hospitalar.

Art. 6º - O Capelão Titular ministrará periodicamente Curso Básico
de Capelania Hospitalar, devendo este abranger orientações sobre o
serviço de capelania, infecção hospitalar, doenças, técnicas de
higiene e de paramentação, relacionamento com profissionais da
saúde, teologia do sofrimento, consolo, noções de aconselhamento
cristão e comportamento ético no ambiente hospitalar.

Art. 7º - O Capelão Titular formará a equipe de visitadores
selecionados, obedecendo aos seguintes critérios:

I - entrevista pessoal para conhecer os motivos que levam o
candidato a procurar o serviço voluntário de Capelania Hospitalar;

II - recebimento da carta de referência da autoridade religiosa, de
que tratam os §§ 1º e 2º do art. 4º desta lei;

III - verificação da prova de participação em curso básico de
Capelania Hospitalar;

IV - recebimento da documentação para registro na direção da
unidade, sendo indispensáveis a Carteira de Identidade, o CPF, duas
fotos 3x4 recentes, comprovante de residência, credencial válida da
União Internacional de Pastores e Capelães Voluntários - UNIPAS - e
carta de apresentação da entidade de origem.

Art. 8º - As atividades da Capelania serão realizadas respeitando-se
o horário designado pela direção do hospital.

Art. 9º - É vedado ao voluntário interferir nos procedimentos médicos
adotados para o tratamento dos pacientes, assim como oferecer
qualquer tipo de alimentos, medicação ou outros produtos, sem a
prévia autorização da direção do hospital.

Art. 10 - A equipe deverá trabalhar portando crachá fornecido pela
direção do hospital, devendo identificar-se sempre que solicitado.

Art. 11 - O voluntário não poderá transitar pelo hospital fora dos
horários designados para o serviço, sob nenhum pretexto.

Art. 12 - O voluntário que desobedecer a quaisquer dispositivos
desta lei será suspenso de suas atividades, de imediato, por tempo a
ser determinado pelo Capelão Titular, em consonância com a direção
do hospital.
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Art. 13 - A direção do hospital deverá designar espaço físico a ser
utilizado pelo Capelão Titular para entrevistar voluntários, receber
pessoas, realizar reuniões com a equipe e guardar material a ser
utilizado em serviço.

Art. 14 - O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar não gera
vínculo empregatício nem obrigações de naturezas trabalhista,
previdenciária ou afins.

Art. 15 - Ficam invalidadas, a partir da publicação desta lei, as
credenciais de capelania emitidas por instituições não conveniadas ao
Serviço Voluntário de Capelania Carcerária das instituições
carcerárias estaduais.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Em que pese às disposições constitucionais e legais,

verifica-se que certos estabelecimentos hospitalares costumam não
oferecer condições adequadas para que religiosos possam levar aos
pacientes e a seus familiares os serviços a que se dispõem. Na
maioria das vezes, não se trata de intransigência dos hospitais, mas
sim um cuidado para com a própria tranqüilidade dos pacientes, dos
familiares e do próprio serviço médico, pois se tem percebido que aos
visitantes falta um preparo especial para o desenvolvimento da
atividade a que se propõem. Há casos em que, ao invés de consolo,
levam desespero ao paciente, tormento à família e irritação aos
profissionais de saúde. O visitante deve ser aquele que amenize a dor
do paciente, que saiba consolar, que tenha empatia, que obedeça às
ordens do hospital, que guarde sigilo e que aja com extremo bom-
senso.

Para que existam equipes bem-formadas, é necessário que exista a
capelania. Em muitos momentos de sua vida, o ser humano necessita
ser consolado, confortado e orientado para enfrentar as aflições do
mundo. A capelania hospitalar desempenha esse papel, ajudando
quem está enfermo, durante sua internação.

O serviço prestado pelos voluntários será para todos os cristãos, e
até mesmo para ateus, caso queiram, independentemente do credo
religioso que professem, o mesmo se dando com o Capelão Titular,
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que, preenchendo os requisitos propostos por este projeto de lei,
poderá ser de qualquer religião.

Por entendermos ser absolutamente necessária a visitação aos
pacientes, aos familiares, aos profissionais da saúde e aos
funcionários de hospitais, conforme critérios seguros, éticos,
disciplinados e eficazes, é que esperamos contar com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 489/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.163/2005)

Dispõe sobre a isenção de tarifa de embarque dos usuários do
Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - TERGIP.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedada a cobrança de tarifa de embarque relativa à

utilização do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro Filho -
TERGIP.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Há muito que os usuários do Terminal Rodoviário Israel

Pinheiro - TERGIP - vêm sendo onerados pelos elevados custos da
tarifa de embarque praticada pelo Departamento de Estradas de
Rodagem - DER - MG. Hoje, tal valor alcança R$1,40, não importando
se o passageiro está embarcando para Caeté ou para Salto da Divisa.
Apesar disso, o DER-MG vem elevando o valor da tarifa a níveis
insuportáveis, embora o estacionamento, o porta-bagagens, o aluguel
de lojas, os restaurantes, etc. sejam mais que suficientes para cobrir
as despesas de administração e ainda conferirem lucros.

Por tais considerações, esperamos contar com o apoio dos nossos
pares à aprovação deste projeto de lei.

- 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 490/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.154/2005)
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Institui a obrigatoriedade de realização de perícia anual, com a
apresentação dos respectivos laudos técnicos, em pontes e viadutos
integrantes das rodovias e estradas estaduais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a

obrigatoriedade da realização anual de perícia técnica e
acompanhamento das condições referentes à construção civil e à
engenharia de materiais utilizados em pontes e viadutos integrantes
do sistema de rodovias e estradas estaduais, com a respectiva
elaboração e divulgação de laudos técnicos.

Parágrafo único - Incumbirá às concessionárias ou às
permissionárias, bem como à empresa ou ao órgão do poder público
responsável, conforme o caso, a responsabilidade pelo cumprimento
do que é exigido no “caput” deste artigo.

Art. 2º - O Poder Executivo, através do órgão próprio, regulamentará
a presente lei, no prazo de 180 dias da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é garantir uma ação

preventiva do Governo para preservar a vida dos usuários das
rodovias mineiras. As estradas estão comprometidas e as pontes
estão caindo.

O projeto de lei em tela visa, entre outros objetivos, a garantir a
preservação da vida dos usuários das rodovias e das estradas que
compõem o sistema viário do Estado de Minas Gerais, numa ação
preventiva e responsável da autoridade pública ou de sua
permissionária ou concessionária. Ademais, a nova forma de
administração do Estado pressupõe, entre outras exigências da
sociedade, a qualidade no atendimento prestado ao consumidor,
através do estabelecimento de quesitos que visem à proteção à
integridade física e à saúde do consumidor.

Temos em mente que, ao aprovarmos este projeto de lei, estaremos
contribuindo, sensivelmente, para que a qualidade dos serviços
públicos, prestados direta ou indiretamente, venham a ganhar maior
credibilidade junto aos usuários desses serviços, bem como se
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administrará com maior eficiência e se economizará o dinheiro
público, uma vez que toda ação preventiva, bem programada, evita
gastos maiores e indenizações desnecessárias.

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

PROJETO DE LEI Nº 491/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.153/2005)

Dispõe sobre a adaptação de ônibus com vistas a garantir o
transporte de passageiros para eventos públicos em estádios de
futebol e “shows” musicais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas permissionárias de linhas de transporte

coletivo intermunicipal, gerenciadas pelo Estado, obrigadas a reservar
3% (três por cento) de sua frota para transporte de passageiros
destinados a eventos públicos em estádios de futebol, “shows”
musicais e espetáculos em geral que exigirem atendimento especial.

Art. 2º - As empresas que desejarem poderão utilizar veículos
retirados de circulação em linhas regulares por terem completado dez
anos de uso, desde que os submetam a revisão geral e avaliação de
condições de segurança por perícia técnica, atestada em laudo do
órgão competente.

Parágrafo único - Os ônibus poderão ter até quinze anos de
fabricação, desde que mantidos em perfeitas condições de segurança
e conservação.

Art. 3º - As empresas deverão submeter a frota especial aqui
identificada a vistoria para avaliação de segurança, estado geral de
conservação e conforto, a cada cento e oitenta dias.

Art. 4º - Os veículos destinados a esta finalidade deverão passar
pelas seguintes adaptações:

I - os bancos destinados a assento dos passageiros deverão ser
instalados nas laterais, dispostos um de frente para o outro;

II - entre as duas fileiras de bancos serão afixados seguradores
(protetores para apoio dos passageiros que forem transportados em
pé);

III - toda a frota receberá pintura em cores padrão, para fácil
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identificação, e inscrições específicas.
Art. 5º - Os veículos a que se refere o art. 1º somente poderão ser

utilizados para a finalidade proposta por esta lei.
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias contados da data de sua publicação.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: É do conhecimento geral que, em quase todos os

eventos públicos de grande monta, especialmente em “shows”
musicais, espetáculos de futebol e outros que exigem destinação de
ônibus de linhas regulares para atendimento do transporte de massa,
após a realização de tais concentrações, as avarias nos veículos
utilizados - vidros quebrados, bancos rasgados, latarias amassadas e
outros estragos provocados pelos vândalos que se fazem presentes
aos espetáculos - têm trazido sérios riscos à integridade física e até à
vida de cidadãos que buscam o entretenimento sadio. Além disso,
inibem o comparecimento daqueles que se sentem intimidados com
tantas atitudes de violência, sem contar o prejuízo que ocasionam à
sociedade, que se vê obrigada a ser transportada, nos dias seguintes
aos espetáculos, em ônibus depredados, quando não sofre com a
redução da frota por tais motivos. Estas considerações, por si,
justificam a apresentação e tramitação deste projeto de lei.

Quanto à utilização de ônibus retirados da frota por superação do
prazo de dez anos, não implicará em aumento dos riscos para os
usuários, já que eles são revendidos para as mais variadas atividades
de transporte de passageiros, na Capital e no interior, inclusive para
transporte escolar e excursões. Ademais, a destinação que se
pretende, além dos cuidados das vistorias periódicas estabelecidas,
terá demanda de utilização em caráter especial.

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

PROJETO DE LEI Nº 492/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.152/2005)

Cria o Programa de Aproveitamento da Água Emergente de Lençol
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Freático em Edificações e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Programa de Aproveitamento da Água

Emergente de Lençol Freático em Edificações, com os seguintes
objetivos:

I - utilizar a água que mina em edificações, cujas características
construtivas interferem no lençol freático, em atividades que não
exigem água tratada;

II - contribuir para a redução do consumo e o uso adequado da água
potável tratada;

III - coibir o desperdício de recursos hídricos.
Parágrafo único - O programa de que trata o “caput” será

desenvolvido no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, juntamente com o Instituto Mineiro de
Gestão das Águas.

Art. 2° - O Estado realizará convênios com as admin istrações
municipais e parcerias com o setor privado, visando à realização das
seguintes ações, nos termos do regulamento:

I - estabelecimento de normas construtivas que determinem o
aproveitamento da água que mina do lençol freático como requisito
para o licenciamento e a aprovação de edificações urbanas;

II - análise físico-química e bacteriológica da água subterrânea
emergente do lençol freático;

III - incentivo à instalação dos equipamentos necessários e à
adaptação dos sistemas hidráulico e elétrico de modo a permitir que a
água que mina do lençol freático acumulada nos reservatórios das
edificações ou, atualmente, descartada através das galerias pluviais
ou de esgotos, seja utilizada em:

a) limpeza e lavagem de áreas externas, calçadas, garagens, pisos
frios e áreas de lazer e de uso comum;

b) rega de parques, gramados e jardins;
c) lavagem de viaturas;
d) outros usos similares;
IV - criar sistemas locais de captação e distribuição do excedente de

água, existente nas edificações após os usos indicados no inciso III,
para uso em limpeza e jardinagem urbanas;
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V - proibir e fiscalizar o descarte de água em edificações.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Nos últimos anos, a ameaça de racionamento de água

tem causado preocupação para os moradores dos grandes centros
urbanos. O aumento da população dessas áreas e a ausência de
chuvas nos reservatórios são as principais causas do problema.
Porém, a má utilização dos recursos hídricos também contribui para a
escassez.

Uma solução para amenizar esse problema é a utilização da água
que mina do lençol freático em edifícios comerciais e residenciais.

Nos edifícios construídos com mais de um subsolo, em muitos
casos, há reservatórios para o armazenamento da água proveniente
do lençol freático. Todavia, o líquido acumulado nesses reservatórios
é jogado na rua, por bombas de pressurização (motobombas), em
direção às galerias pluviais e de esgotos.

Essa água deveria ser aproveitada em substituição à água potável
tratada e fluoretada, em atividades de limpeza de áreas externas dos
edifícios, rega de jardins, lavagem de pisos e outros usos da mesma
natureza.

Para tanto, há necessidade de adaptar as formas de armazenagem
e implantar equipamentos que permitam essa utilização. É necessário
também que os municípios estabeleçam, para as novas edificações,
exigências quanto ao uso racional desses recursos hídricos sempre
que as características da obra interfiram no lençol freático.

Usar os recursos naturais de forma racional é necessidade de
caráter prioritário, diante da iminente escassez de tais recursos.

Economizar água é fundamental, não apenas pelo alto preço que os
cidadãos são obrigados a pagar para recebê-la em suas residências,
mas também pelo compromisso que cada um tem para com seus
filhos e netos: o compromisso de deixar-lhes um mundo com melhor
qualidade de vida

Continuar descartando, junto ao meio-fio das calçadas, a água que
mina do lençol freático nas construções equivale a jogar parte de
nosso futuro no esgoto.
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- 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 493/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.151/2005)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação, nos hospitais da rede
pública estadual, de pontos com solução antisséptica e placas de
orientação para a prevenção de infecções hospitalares.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os hospitais da rede pública do Estado ficam obrigados a

instalar, nos seus ambientes, pontos com solução antisséptica e
placas orientadoras que explicitem a importância de se lavarem as
mãos, sempre que houver contato físico com o paciente.

Art. 2º - A fiscalização do efetivo cumprimento desta lei cabe à
Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 3º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de sessenta dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto tem por escopo a adoção de medidas visando

a eliminar o risco de doenças. Mais da metade dos hospitais
brasileiros, cerca de 58%, aplica menos de 30% das medidas de
controle e de prevenção, e apenas 3% dos hospitais executam, pelo
menos, 70% das ações preventivas. Segundo dados do Central for
Disease Control - CDC -, órgão norte-americano que controla os
índices de infecção nos hospitais dos EUA, o percentual evitável de
infecção, por meio de programas de controle e prevenção, é de 32% a
50%.

De acordo com o infectologista e pediatra José Tarcísio Portela,
Presidente do Grupo Técnico de Orientação Epidemiológica da
FHEMIG, a infecção hospitalar é uma doença não relacionada com a
causa básica da internação do paciente e constitui uma patologia
desenvolvida dentro da unidade de saúde.

As bactérias são transmitidas por profissionais que tratam de um
doente e não lavam as mãos quando vão tocar em outro, pelo uso
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inadequado de equipamentos para cada procedimento hospitalar e
pela falta de informação de pessoas que têm acesso ao ambiente
hospitalar.

A higienização das mãos, que não leva nem três minutos, pode ser
uma das melhores armas dentro dos hospitais para combater as
infecções. De acordo com a Assessora de Controle de Infecção
Hospitalar da FHEMIG, Adriana Magalhães, 25% da redução dos
índices de infecção hospitalar podem ser atribuídos à limpeza correta
das mãos.

Somente uma política de controle permanente poderá contribuir para
que os hospitais brasileiros se enquadrem nos padrões considerados
aceitáveis internacionalmente. De acordo com especialistas do setor,
a principal medida para se evitarem as chamadas infecções
oportunistas é a lavagem das mãos, uma medida simples, primária e
de custo relativamente baixo, capaz de salvar muitas vidas.

Sendo competência concorrente dos Estados legislar sobre a
proteção e a defesa da saúde, entendemos ser oportuna a
proposição, sobretudo por se tratar de medida simples, de baixo
custo, que reduziria sobremaneira a ocorrência de infecções
oportunistas nos hospitais da rede pública.

A medida proposta integra as sugestões que serão apresentadas
durante o VI Congresso Brasileiro e o III Congresso Pan-Americano
de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, a fim de se
minimizarem os riscos de infecção e de se disseminarem as técnicas
de curativo e os agentes antissépticos.

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

PROJETO DE LEI Nº 494/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.128/2005)

Proíbe a cobrança prévia de taxa para cadastramento de “curriculum
vitae” em agências de empregos, inclusive as virtuais, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a cobrança prévia de taxa para cadastramento

de “curriculum vitae” em agências de empregos, inclusive as virtuais,
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no âmbito do Estado.
Art. 2º - A empresa agenciadora de mão-de-obra que não cumprir

esta norma estará sujeita às seguintes penalidades:
I - advertência, na primeira ocorrência;
II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas

ocorrências subseqüentes, e suspensão temporária das atividades do
infrator pelo prazo máximo de trinta dias;

IV - cassação do alvará de funcionamento.
Art. 3º - As agências de emprego terão o prazo de trinta dias

contados da data da regulamentação desta lei para se adequarem a
suas determinações.

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

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Para o trabalhador, estar desempregado,

principalmente num país como o Brasil, onde os mecanismos de
proteção ao desempregado são insuficientes, significa, de um lado,
lidar com todas as restrições decorrentes da falta de renda para
prover o seu sustento e o de sua família. De outro lado, fator tão
importante quanto a falta de renda, o desemprego prolongado gera
sérias conseqüências, tais como a desestruturação do núcleo familiar,
o rompimento do círculo de relações sociais, a redução da auto-estima
e a crescente dificuldade de obter nova colocação no mercado formal
de trabalho, devido à velocidade com que se transformam os
processos produtivos e, com eles, os requisitos exigidos na formação
profissional.

Outro fator negativo é a discriminação contra o trabalhador que está
acima dos 35 ou 40 anos, considerado “velho” para ser aproveitado.
Trata-se de um contra-senso, pois, nessa idade, o trabalhador,
naturalmente, tem maior experiência profissional e de vida, podendo
contribuir muito mais para o desenvolvimento do País. É importante
destacar que, conforme Pesquisa Mensal de Emprego - PME -, do
IBGE, para cada posto formal de trabalho aberto, surgem outros dez
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no universo da informalidade. Ou seja, o saldo atual de empregos com
carteira assinada é de apenas 23 mil, contra 240 mil informais.

Considerando o acima exposto, o projeto de lei que apresentamos
tem a finalidade de eliminar um relevante e, muitas vezes, decisivo
obstáculo encontrado pelo cidadão que recorre a agências de
emprego, tanto tradicionais quanto virtuais, com o objetivo de
cadastrar seu currículo profissional, qual seja a cobrança de taxa para
tal.

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

PROJETO DE LEI N° 495/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.109/2005)

Dispõe sobre a instalação de dispositivos hidráulicos visando ao
controle e à redução do consumo de água e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a instalação de dispositivos hidráulicos visando

ao controle e à redução do consumo de água em todos os
empreendimentos imobiliários destinados ao serviço público, que
venham a ser construídos a partir da publicação desta lei, bem como a
substituição gradativa dos atuais equipamentos em reformas dos
prédios existentes.

§ 1º - Os dispositivos hidráulicos consistem em:
I - torneiras para pias, registros para chuveiros e válvulas para

mictórios, acionadas manualmente e com ciclo de fechamento
automático ou acionadas por sensor de proximidades;

II - torneiras com acionamento restrito para áreas externas e de
serviços; e

III - bacias sanitárias com volume de descarga reduzido - VDR.
Art. 2º - O Poder Executivo poderá adotar outra tecnologia, diversa

da acima especificada, desde que possibilite o controle e a redução do
consumo de água, em proporções iguais ou superiores à
proporcionada pelos mecanismos indicados por esta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
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Justificação: Apesar de o Brasil ser um país com vastos recursos
hídricos, tendo, em seu território, cerca de 15% da água doce
disponível do mundo, a distribuição espacial desses recursos nem
sempre é compatível com as nossas concentrações populacionais.
Basta dizer que 80% de nossa água doce estão concentrados na
Amazônia, região que abriga apenas 5% da população nacional. São
águas abundantes, mas distantes dos maiores centros populacionais
e de produção. Nas demais regiões, notadamente nas Regiões
Nordeste e Sudeste, já convivemos com a escassez de água, o que
pode tornar-se sério limitante ao desenvolvimento econômico e social
a que aspiramos para o nosso povo.

Se for implementado um programa amplo de universalização do
abastecimento público de água, certamente teremos dificuldades em
encontrar, em várias regiões do País, mananciais com água em
quantidade e qualidade suficientes para atender à ampliação da
demanda.

São urgentes, portanto, medidas para evitar - ou pelo menos
amenizar - a escassez iminente de água potável. Entre essas medidas
estão, obviamente, aquelas voltadas para o estímulo à economia
desse precioso líquido pela população consumidora, como a adoção
de sistemas e equipamentos componentes das instalações hidráulicas
e sanitárias prediais que, comprovadamente, gastam menos água
para produzir os mesmos efeitos.

Cabe lembrar que, embora o consumo doméstico e comercial de
água represente uma parcela relativamente pequena dos usos
humanos dos recursos hídricos - cerca de 20% das derivações, no
Brasil -, sua racionalização e conseqüente redução traz amplos
benefícios para toda a sociedade, reduzindo a necessidade de novos
investimentos em captações, estações de tratamento, estações de
bombeamento, reservatórios e adutoras. Como a maior parte da água
distribuída depende de eletricidade para ser bombeada e tratada, ao
economizá-la estaremos também economizando energia elétrica,
fechando um ciclo em prol da sustentabilidade de um dos mais
importantes recursos naturais de nosso planeta.

Para promover a economia de recursos hídricos, é fundamental o
exemplo do poder público, empregando, nas instalações de novos
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edifícios destinados à administração pública, equipamentos e
componentes que proporcionem a maior economia possível de água
potável.

- 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 496/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.047/2005)

Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Cultura da Bucha
Vegetal e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Cultura da

Bucha Vegetal como parte da Política de Desenvolvimento Agrícola do
Estado e do Plano Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Parágrafo único - A cultura da bucha vegetal compreende o cultivo
agrícola voltado para a produção, extração e valorização da bucha
vegetal como instrumento de promoção do desenvolvimento
socioeconômico regional e integrado do Estado.

Art. 2º - O desenvolvimento da cultura da bucha vegetal no Estado
obedecerá às normas e diretrizes dos programas governamentais e
dos empreendimentos privados voltados para o incentivo dessa
cultura e ao que dispõe a Lei nº 11.405, de 28 de novembro de 1994,
que trata da Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola.

Parágrafo único - Serão atendidas, prioritariamente, por esta Política
as pequenas e médias propriedades das regiões voltadas para cultura
da bucha vegetal.

Art. 3º - A Política Estadual de Incentivo à Cultura da Bucha Vegetal
terá como diretrizes:

I - a valorização da bucha como produto agrícola capaz de suprir
necessidades ecológicas, econômicas, sociais e culturais;

II - a utilização da bucha na recomposição de matas ciliares,
recuperação de áreas degradadas, composição de sistemas
agroflorestais e projetos de desenvolvimento sustentável;

III - o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico de
cultivo e aplicação da bucha vegetal;

IV - a busca de parcerias com entidades públicas e privadas para
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maximizar a produção e a comercialização dos produtos;
V - o estímulo ao comércio interno e externo da bucha vegetal e

seus subprodutos;
VI - a produção de mudas de buchas em viveiros públicos estaduais;
VII - o desenvolvimento de pólos, em especial nas regiões que já

têm economia baseada na bucha vegetal.
Art. 4º - São instrumentos da Política Estadual de Incentivo à Cultura

da Bucha Vegetal:
I - crédito anual;
II - assistência técnica;
III - promoção e comercialização do produto;
IV - certificado de origem e qualidade dos produtos destinados à

comercialização.
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, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O uso da casca de coco para a confecção de vasos de

xaxim e de garrafas de refrigerantes, em vez de piaçava, para a
confecção de vassouras, além de ajudar na preservação do meio
ambiente, tem sido fator importante na geração de emprego e renda
para comunidades de baixa renda. Na lista dos mais recentes estudos
está a exploração da bucha vegetal brasileira . Na década de 50,
antes da entrada do sintético no mercado nacional, a bucha vegetal
fazia parte dos hábitos de consumo dos brasileiros, não apenas para a
higiene corporal, mas também para a limpeza doméstica.

A bucha - ou o assim popularmente conhecido fruto da trepadeira
com o mesmo nome, de folhas e flores em tons verde-amarelo da
nossa bandeira, detalhe que por si estabelece o seu “marketing” como
"coisa nossa", tanto para vendê-la aqui como para o consumidor
global, da família das cucurbitáceas, cultivada e subespontânea, de
origem africana, não apenas aquela portada na semente que de lá
migrou, mas e principalmente na correta utilização desse emblemático
'modelo de utilidade' primitivo, doado ao homem pela natureza, é sem
dúvida alguma uma planta típica para ser redescoberta numa "cultura
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do Terceiro Milênio". Ecológica, orgânica, biodegradável.
Temos uma visão ampla do que representa a bucha vegetal,

principalmente por gerar emprego e renda. Nosso objetivo é estimular
a produção para aumentar o fomento do artesanato e sua futura
industrialização, atendendo a crescentes demandas dos setores de
arquitetura, paisagismo, decoração.

Nosso intuito é dar o primeiro passo até que se consiga consolidar
os pólos de desenvolvimento de buchas. Sabemos que o art. 11 da
Lei nº 11.405, de 28/11/94, que dispõe sobre a Política de
Desenvolvimento Agrícola e do Conselho Estadual de Política Agrícola
- CEPA -, estabelece que o planejamento agrícola será feito de forma
democrática e participativa, com vistas a atender as potencialidades,
aspirações e realidades regionais. Contudo, queremos destacar a
bucha vegetal entre as demais culturas agrícolas, pela potencialidade
que apresenta, tendo em vista que o incentivo a sua produção por
meio de políticas públicas trará, sem dúvida, conseqüências
benéficas, podendo até chegar à criação de novos pólos.

Gostaríamos de citar aqui a Lei nº 13.965, de 27/7/2001, que trata
do incentivo ao cultivo do pequi - Pró-Pequi -, com resultado positivo,
tendo melhorado a vida em várias cidades do Norte do Estado,
conquistando espaço no agronegócio. O mesmo queremos fazer com
a bucha vegetal. O que se pretende é cativar o empresário, viabilizar a
venda dos produtos e consolidar a bucha vegetal no mercado. Diante
das dificuldades que atravessamos, iremos lutar até o fim para que a
economia prospere, para diminuir o fantasma do desemprego e
destacar Minas no contexto nacional.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação desta proposição.

Aspectos Gerais
A bucha - “Luffa spp, Dicotyledonae, Cucurbitaceae” - é uma planta

herbácea trepadeira, tem espécies originárias na Ásia, na África e na
América. Crê-se ter sido trazida ao Brasil pelos portugueses, sendo
cultivada desde o Norte do País até São Paulo, Minas Gerais e Mato
Grosso.

Entre as espécies mais encontradiças e utilizadas encontram-se:
bucha-de-metro: (variedade da “Luffa cylindrica”): fruto com 80cm a
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1,60m de comprimento, dotado de fibras finas, resistentes, elásticas e
macias - de "boa lã" -; é o tipo mais importante comercialmente. Inteira
ou em pedaços de 10 a 15cm, é utilizada como esponja-de-banho -
atua na circulação do sangue -, na fabricação de luvas forradas com
pano - também para banho -, como esponja para limpeza e em peças
de artesanato;- bucha-de-purga: (“Luffa acutangula, Roxb”): produz
frutos, comestíveis quando pequenos e verdes, e utilizados na
medicina caseira quando grandes. A polpa tem efeitos purgativos e
diuréticos; folhas, raízes e ramos normalizam ciclo menstrual e
eliminam distúrbios do fígado. A fibra do fruto é usada em massagens;
serve também como esponja e para a confecção de chapéus,
palmilhas de sapato, cestos, chinelos e correias. As sementes
fornecem óleo de boa qualidade e funcionam como vomitivos e
purgantes - medicina homeopática. É usada também em avicultura.

Usos Gerais dos Frutos das Buchas
Em medicina como vomitivos, diuréticos, purgativos, ativador da

circulação periférica dos humanos, vermífugos; na higiene pessoal do
homem; no setor industrial automotivo -estofamento de bancos -; na
produção de artefatos artesanais - chinelos, cestos, tapetes, chapéus,
palmilhas para sapatos, correias; em pecuária como purgativo para
aves.

Clima
Planta de clima tropical com bom desenvolvimento em regiões mais

quentes. Suporta temperaturas de até 35ºC - faixa entre 22 e 35ºC -,
com ótimo em 28ºC. Exige luminosidade e umidade para desenvolver-
se. Chuvas devem estar acima de 1.200 mm/anuais bem distribuídos.

Colheita
A bucha-de-metro é colhida quando a planta alcança 5 a 6 meses de

vida. Para uso comercial/exportação o fruto deve ser colhido quando
maduro - coloração amarelada e casca mais aderida. A colheita pode
durar quatro meses. Casca e sementes são retiradas batendo-se o
fruto, contra superfície dura; em seguida as fibras lavadas em água
corrente e postas a secar. Só para fornecer sementes colhe-se o fruto
seco.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política
Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos
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do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 497/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 1.980/2004)
Dispõe sobre a manutenção de elevadores em edifícios residenciais

e comerciais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todos os elevadores elétricos instalados em edifícios de

habitação coletiva, comerciais e de serviços públicos ou privados,
deverão ser submetidos à manutenção semestral, de acordo com as
especificações constantes nas normas expedidas pelo órgão federal
competente do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial.

§ 1º - A manutenção de que trata o “caput” deste artigo deverá ser
realizada por empresas prestadoras de serviço habilitadas pelo órgão
fiscalizador estadual competente e registradas junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

§ 2º - Consideram-se órgãos competentes para fiscalizar a
manutenção semestral de que trata o “caput” deste artigo:

I - os órgãos de defesa civil;
II - o Corpo de Bombeiros Militar;
III - os órgãos fiscalizadores de obras municipais.
Art. 2º - Os contratos de manutenção de elevadores deverão ser

registrados nos respectivos Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, com responsabilidade técnica exercida por
engenheiro-mecânico devidamente habilitado.

Art. 3º - No caso de acidentes em decorrência do descumprimento
do que estabelece esta lei, responderão civil e criminalmente pelos
danos deles decorrentes:

I - o proprietário ou o responsável pelo edifício, caso não tenha sido
cumprido o que determinam os arts. 2º e 3º desta lei;

II - o responsável técnico e, quando houver, a empresa contratada
para realizar a manutenção, em casos de omissão, negligência ou
imperícia.

Art. 4º - A empresa prestadora do serviço de manutenção de
elevadores deverá fornecer ao órgão fiscalizador um plano periódico
da manutenção programada para cada edificação, no qual constarão
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todos os procedimentos específicos para a marca e o modelo do
equipamento correspondente, bem como a periodicidade do serviço a
ser prestado, e ainda:

I - utilizar, obrigatoriamente, em seus serviços de reparo e
manutenção, componentes originais ou fabricados por firmas que
mantenham controle de qualidade;

II - emitir, a cada visita de manutenção, certificado de revisão em
que constará prazo de validade e termo de garantia relativa ao serviço
prestado, afixando-o no interior do elevador, em local que permita sua
leitura pelos usuários.

Art. 5º - A cada manutenção, os proprietários ou os responsáveis
pelo edifício estão obrigados a providenciar todos os reparos e todas
as substituições consideradas como essenciais à segurança do
elevador, sob pena de sua interdição.

Art. 6º - O não-cumprimento do disposto nesta lei implica:
I - a interdição do elevador;
II - multa no valor de 1.000 UFEMGs (mil Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais), no caso de desrespeito à interdição;
III - multa no valor de 2.000 UFEMGs (duas mil Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais) no caso de reincidência, sem prejuízo da
interdição;

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UFEMG -, a atualização monetária dos
valores constantes neste artigo se fará pela variação do Índice Geral
de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice
que vier a substituí-lo.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Os elevadores fazem parte do quotidiano de grande

parte da população brasileira. A alta densidade demográfica
encontrada nas grandes cidades só é possível em virtude do processo
de verticalização, viabilizado por tecnologias como essa.

Os moradores e freqüentadores de edifícios passam parte
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considerável de sua vida no interior de elevadores; a segurança
desses equipamentos, entretanto, não tem sido objeto de cuidados
rigorosos. Inúmeros são os casos de pessoas que se vêem trancadas
em seu interior, seja por defeitos de funcionamento, seja por
interrupção no fornecimento de energia elétrica. Esse quadro se
agrava quando são vítimas desse tipo de acidente pessoas portadoras
dos distúrbios de acrofobia (medo de altura) ou de claustrofobia (medo
de lugares fechados). O pânico a que podem ficar sujeitas é capaz de
agravar seu quadro clínico e de produzir seqüelas duradouras.

A segurança dos elevadores é objeto de diversas normas técnicas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, assim como
dos códigos municipais de edificações; isso não impede, entretanto,
que o Estado edite norma sobre o tema, visando a beneficiar,
sobretudo, os municípios que ainda não legislaram sobre o assunto.

A presente proposição torna obrigatória a manutenção semestral, de
acordo com as especificações constantes nas normas expedidas pelo
órgão federal competente do Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos ilustres
parlamentares à aprovação do projeto ora apresentado.

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

PROJETO DE LEI Nº 498/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.961/2004)

Veda a cobrança, pelas concessionárias de telefonia fixa e móvel,
de tarifa, taxa mínima ou assinatura de qualquer natureza e a
qualquer título e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedada a cobrança, pelas concessionárias prestadoras

de serviços de telefonia fixa e móvel, de tarifa, taxa mínima ou
assinatura de qualquer natureza e a qualquer título, cobradas de seus
consumidores e usuários.

Parágrafo único - As concessionárias de que trata o “caput” deste
artigo somente poderão cobrar pelo serviço disponibilizado
efetivamente medido, mensurado ou identificado, ficando impedidas
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da cobrança de tarifa, taxa mínima ou assinatura de qualquer natureza
e a qualquer título.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei implicará na
aplicação, pelo órgão competente, das seguintes penalidades:

I - advertência; e
II - multa, na forma do parágrafo único do art. 57, da Lei nº 8.078, de

11 de setembro de1990, não inferior a 5.000 UFEMGs (cinco mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

III - em caso de reincidência, pagamento em dobro da multa e
interdição imediata pelo órgão que o Poder Executivo indicar como
fiscalizador.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UFEMG -, a atualização monetária dos
valores constantes neste artigo far-se-á pela variação do Índice Geral
de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice
que vier a substituí-lo.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A Constituição Federal dispõe sobre tema de

indiscutível relevância, em seu art. 5º, inciso XXXII, assim como nos
arts. 170 e 175, entre outros, “in verbis”:

“Art. 5º ................................
XXXII - O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do

consumidor;” (Grifo nosso.)”
“Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:

V - defesa do consumidor;” (Grifo nosso.)
“Art. 175 - Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou

sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação,
a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único - A lei disporá sobre:
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I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de
serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e
rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários; (Grifo nosso.)
III - política tarifária; (Grifo nosso.)
IV - a obrigação de manter serviço adequado”.
Como podemos observar, a legislação referente aos direitos e

defesa do consumidor é abrangente, assim como a responsabilidade
do poder público em legislar e regulamentar a questão.

A taxa mínima que o consumidor paga nas contas de telefone foi
criada há mais de 30 anos, para que se instalassem as plantas de
infra-estrutura desses serviços no País. Não se justifica que o
consumidor continue pagando a assinatura residencial do telefone fixo
ou celular já que a infra-estrutura já está concluída.

A EMBRATEL, uma das operadoras de telecomunicações do País,
que faz DDD e DDI, cobra apenas pelo serviço que presta. Nenhum
cidadão brasileiro paga tarifa mínima à EMBRATEL. Podemos
também citar o caso do celular pré-pago, em que o usuário paga
apenas o que consumir.

A iniciativa vem ao encontro de antiga reivindicação dos
consumidores, que se vêem compelidos injustamente a pagar por um
serviço que não consumiram. Como o valor pago pela assinatura é
cobrado dos consumidores, independentemente de estes terem
utilizado ou não o telefone, as empresas (em uma manobra para
garantir seus lucros) concentraram a maior percentagem de aumento
nesse item, impedindo qualquer tentativa de economia por parte dos
consumidores. Para se ter uma idéia do absurdo a que se chegou,
basta dizer que, desde 1995, o valor da assinatura sofreu reajuste
superior a 4.000%.

Como se pode ver, se aprovada nos termos atuais, a iniciativa
legislativa tem o condão de sanar a injustiça praticada pelas
operadoras de telefonia, colaborando para a consagração de um
direito do consumidor, vale repetir, o de pagar apenas pelo serviço
que efetivamente consumiu.

Assim, solicitamos o apoio dos nobres pares para aprovação da
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iniciativa em tela.
Assinatura básica da telefonia

O modelo tarifário da telefonia
O modelo tarifário adotado para a telefonia é o “preço teto”. Esse

modelo foi apresentado como sendo capaz de controlar as tarifas de
um setor que opera sob condição de monopólio. Sabe-se que é papel
do Governo controlar os preços praticados sob essa condição. O
“preço teto” teria a função de controlar as tarifas, tentando exercer
sobre as tarifas efeitos semelhantes ao que a concorrência exerceria.
As tarifas ficariam dentro de nível condizente com a prática de lucros
normais por parte das concessionárias, ou seja, com a prática de
tarifas que não fossem excessivos. A fixação de índices de
produtividade a serem atingidos, ao lado da implantação da
concorrência, deveriam ter por efeito a obtenção de tarifas cada vez
mais baratas.

A promessa de tarifas mais acessíveis, feita no início do processo de
privatização, no entanto, não foi cumprida. Isso pode ser creditado a
um conjunto de fatores. Como a concorrência não foi implantada, os
níveis tarifários dos serviços da telefonia fixa local, para o consumidor
residencial, têm sido determinados pelos limites da política tarifária. As
concessionárias, como qualquer empresa, buscam maximizar seus
lucros. O espaço de reajuste definido pelo “teto”, no entanto, tem se
revelado muito confortável e benevolente para as concessionárias,
prejudicando os consumidores.

a) o poder discricionário
A cesta de serviços locais é composta pela habilitação, pela

assinatura  básica  e pelos pulsos. Uma vez fixado o índice de
reajuste - que o ente regulador, a ANATEL, determina, com base nos
contratos de concessão, como a inflação anual acumulada, medida
pelo IGP-DI - cada concessionária pode escolher qual serviço poderá
ter reajuste de até 9% acima do IGP-DI. O serviço selecionado para
acolher o maior aumento tem sido, de forma sistemática, a assinatura
básica. A habilitação, que é paga apenas uma vez pelo consumidor,
tem sofrido decréscimo. O pulso tem recebido reajustes bem abaixo
da assinatura. Apenas em 2003 os reajustes das tarifas da assinatura
básica e dos pulsos foram iguais, por exigência de liminar expedida
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pela Justiça Federal. Ressalta-se que isso se deu dentro de um
ambiente de pressão da sociedade, do Ministério das Comunicações e
do Ministério Público.

b) a utilização do IGP-DI
A utilização do IGP-DI como índice inflacionário serviu para proteger

o investidor, mas tornou-se um fator impulsionador das tarifas, já que,
ao longo dos anos, tem sido sistematicamente maior que o IPCA,
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, e que
mede a inflação no varejo.

Alguns números
* -  A Figura e a Tabela relativas a “Evolução das tarifas - pulso e

assinatura básica - 1998 a 2003 - Variação acumulada” foram
publicadas no “Diário do Legislativo” de 23.03.2007.

  * -  A Figura e a Tabela relativas a “Evolução das tarifas - pulso e
assinatura básica - 1998 a 2003 - Variação anual” foram publicadas no
“Diário do Legislativo” de 23.03.2007.

Essa prática ocasionou elevações consideráveis nos gastos dos
consumidores. Segundo o IBGE, os gastos com telefonia aumentaram
em mais de 600% entre 1995 e 2003, frente a uma inflação, medida
pelo IPCA, de 120%.

Insatisfação dos consumidores
A insatisfação dos consumidores com os serviços tem se

manifestado no volume de reclamações junto aos organismos de
defesa do consumidor como o IDEC e os PROCONS. O número de
pessoas que procuraram o IDEC com problemas na telefonia foi 70%
maior em 2003 do que em 2000 (telefonia fixa: cobranças indevidas
(excesso de pulsos, serviços cancelados); linhas instaladas
indevidamente e dificuldade no cancelamento (Telefonica); Speedy
(reajustes abusivos e tentativas de alteração de contrato para os
novos planos); cobrança de assinatura mensal; prazo para cobranças
de ligações)

Prática abusiva
Observa-se que a assinatura é um valor que os consumidores

pagam, consumindo ou não o serviço. Essa prática é abusiva,
segundo explicita o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39
(limites quantitativos ao consumo). Ficam os consumidores, dessa
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maneira, impossibilitados de praticar menores gastos, mesmo que não
gerem pulsos telefônicos.

Inclusão e exclusão social
A tarifa da assinatura está hoje, em torno de R$31,14. Esse valor é

mais de 10% do salário mínimo. Para a maior parte da população
representa uma barreira à utilização desse serviço essencial. Não se
justifica que as três “incumbents” estejam obtendo mais de 50% de
sua receita (Fonte: Teleco) com a arrecadação proporcionada pelas
tarifas da assinatura básica.

As três concessionárias de telefonia fixa possuíam, em dezembro de
2003, mais de três milhões de aparelhos desligados por falta de
demanda, ou seja, por falta de poder aquisitivo da população
brasileira.

O acesso à telefonia é um fator de inclusão social, tanto pelos
serviços de voz, como por ser pré-requisito ao acesso aos serviços da
Internet. As altas tarifas, da forma que estão sendo praticadas,
representam um grave fator de exclusão social ao impedirem o acesso
a esses serviços de parcelas expressivas da população.

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

PROJETO DE LEI Nº 499/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.956/2004)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de emplacamento no Estado de
automóveis das empresas de locação que operam no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas de locação de automóveis que efetuam seus

negócios no Estado, ainda que seu domicílio seja em outro Estado, só
poderão locar veículos cujo emplacamento tenha sido realizado no
Estado.

Art. 2º - As empresas locadoras de veículos deverão enviar,
anualmente, ao Departamento Estadual de Transito - DETRAN-MG -,
a relação de todos os veículos disponíveis para locação, contendo
marca, modelo, ano de fabricação, placas dos veículos e município de
licenciamento.

Parágrafo único - As empresas de locação de veículos enviarão ao
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DETRAN-MG -, trimestralmente, a relação dos veículos locados no
período, contendo os dados do “caput” deste artigo, o nome e
endereço dos locatários e o tempo de locação.

Art. 3º - A inclusão e a exclusão de veículos na frota das empresas
locadoras, contendo todos os dados relacionados no “caput” do art. 2º,
deverão ser comunicadas ao DETRAN-MG no prazo máximo de dois
dias úteis, sob pena de multa de 1.000 UFEMGs (mil Unidades Fiscais
do Estado de Minas Gerais), por veículo, não incluído ou excluído,
aplicada em dobro no caso de reincidência.

Art. 4º - Os veículos licenciados em outros Estados que forem
flagrados locados no Estado de Minas Gerais serão apreendidos e
somente liberados após o pagamento de multa correspondente a
1.000 UFEMGs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),
que será aplicada em dobro no caso de reincidência.

Parágrafo único - As multas aplicadas no caso de o veículo ser
licenciado em outro Estado serão de responsabilidade da empresa
proprietária.

Art. 5º - As empresas locadoras de veículos terão o prazo de
noventa dias a contar da publicação desta lei para licenciarem seus
veículos no Estado, enviando relação ao DETRAN.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Por razões que não se cabe discutir, as empresas que

realizam negócio de locação de automóveis no Estado licenciam seus
veículos especialmente em Curitiba e em São Paulo, o que acaba por
fazer com que elas não contribuam para o erário público com o IPVA,
que acaba por ser recolhido em outros Estados, a despeito de ser em
Minas Gerais o local em que elas realizam a maioria de suas
operações. Também são lesados os municípios mineiros que
deveriam receber parte do IPVA recolhido.

O Estado não pode se dar ao luxo de prescindir de tais recursos.
Não há, portanto, motivo para ser complacente com tal conduta.

Por ser este projeto de interesse para a economia do Estado é que
apelamos aos nossos nobres pares por sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 500/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.955/2004)

Dispõe sobre a classificação de publicações infanto-juvenis segundo
critérios psicopedagógicos, sobre a informação das faixas etárias a
que se recomendam e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As publicações infanto-juvenis editadas, comercializadas ou

por quaisquer meios divulgadas no Estado serão classificadas
segundo critérios psicopedagógicos e informarão as faixas etárias a
que se recomendam.

§ 1º - Consideram-se publicações infanto-juvenis para os fins desta
lei os livros, revistas, álbuns de gravuras, fotos ou figurinhas, material
de áudio e audiovisual, “software” e assemelhados, destinados a
crianças e adolescentes.

§ 2º - A classificação de que trata esta lei caberá a profissionais
habilitados nas áreas de educação e psicologia, pertencentes aos
órgãos públicos afins, conforme a regulamentação desta lei.

§ 3° - A informação de que trata o “caput” será imp ressa na capa ou
no estojo do material veiculado e no seu interior, em destaque e de
maneira indelével.

§ 4º - A classificação e a recomendação de que trata esta lei levarão
em conta a proteção da criança e do adolescente em face de textos
impressos, gravações e imagens por quaisquer meios divulgados,
impróprios a sua respectiva faixa etária, de maneira a evitar sua
exposição a contextos impertinentes de violência, erotismo,
sexualidade, preconceitos e demais situações que possam afetar, em
qualquer nível, seu desenvolvimento emocional, moral e cultural.

Art. 2º - As editoras, as distribuidoras, as importadoras, as livrarias,
as gravadoras, as empresas de “software” e os editores ou
divulgadores de “sites” na Rede Mundial de Computadores - Internet -,
voltados ao público infanto-juvenil se adequarão ao disposto nesta lei
no prazo de noventa dias a contar da publicação de sua
regulamentação.

Art. 3º - O não-cumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
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à multa de 100 UFEMGs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais), aplicada em dobro na hipótese de reincidência.

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

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O progresso traz conseqüências que devem ser

regulamentadas pelas leis. Vivemos, atualmente, uma enxurrada de
informações que nos alcançam por meio de revistas, filmes, Internet,
livros, etc. Grande parte dos produtos comercializados para crianças e
adolescentes traz a indicação da faixa etária a que se destinam.
Assim acontece, por exemplo, com os brinquedos, jogos, programas
de computador, filmes alugados em locadoras que especificam, até,
mesmo, a presença de nudez, cenas de sexo, violência, etc.

É necessário que também os livros tragam informações quanto ao
seu conteúdo e sejam classificados, segundo os critérios
psicopedagógicos, a que faixa etária são destinados, pois, na maioria
das vezes, ao comprarmos um livro para uma criança, ignoramos o
seu interior e a sua linguagem.

Assim, conto com o apoio de meus pares para ver aprovado este
projeto de lei que visa à proteção da criança e do adolescente e à
tranqüilidade dos pais e responsáveis.

- 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 501/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.936/2004)

Dispõe sobre preferência de tramitação aos procedimentos judiciais
em que figure como parte pessoa idosa, beneficiária da assistência
judiciária gratuita.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nos procedimentos judiciais sob o benefício da assistência

judiciária gratuita, a pessoa idosa que figure como parte terá
prioridade em todo ato ou diligência procedimental.

§ 1º - Considera-se idosa, para efeito desta lei, a pessoa com mais
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de sessenta anos de idade, conforme o art. 2º da Lei nº 12.666, de
1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso.

§ 2º - Os atos procedimentais a que se refere o "caput" deste artigo
serão os de distribuição, publicação de despachos na imprensa oficial,
citações e intimações, inclusão em pauta de audiências, julgamentos
e proferimento de decisões judiciais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto em tela visa a diminuir o tempo de espera na

tramitação de feitos no Judiciário em que figure como parte pessoa
idosa, que muitas vezes não consegue esperar a sentença final no
processo por ela intentado.

A justiça, de maneira geral, se tem preocupado muito com a
celeridade do feito, com um deslinde mais rápido, de forma que a
prestação jurisdicional atenda aos anseios da sociedade num prazo
razoável.

A proposição é oportuna e vem ao encontro dos anseios da
sociedade.

Assim sendo, conto com o apoio de meus ilustres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 502/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 1.935/2004)

Dispõe sobre a produção, a comercialização e a distribuição de
listas telefônicas no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Observado o disposto na legislação federal, ficam as

concessionárias do serviço de telefonia fixa, comutada com atuação
no Estado, obrigadas a fornecer seus cadastros, para efeito de edição
de lista de assinantes, de que trata o art. 213 da Lei Federal nº 9.472,
de 16 de julho de 1997, a preços que cubram apenas os custos
relativos ao seu fornecimento.

Art. 2º - A veiculação, a qualquer título, de mensagem que vincule a
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operadora do sistema de telefonia fixa à empresa responsável pela
lista telefônica, de que trata o artigo anterior, com o objetivo de induzir
a erro o consumidor, ensejará a aplicação de multa de
R$3.000.000,00 (três milhões de reais), a ser paga pela empresa
responsável pela mensagem.

Art. 3º - Caberá aos órgãos descritos na Lei Federal nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, regulamentada pelo Decreto nº 2.181, de 21 de
março de 1997, a aplicação da penalidade prevista nesta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A Comissão Especial da Lista de Assinantes, criada em

2002 para apurar possíveis irregularidades na TELEMAR, tendo em
vista as denúncias sobre os procedimentos adotados por essa
empresa para a publicação da lista de assinantes, em seu relatório
final concluiu que a TELEMAR, em conluio com a TELELISTA, estava
praticando atos ilícitos ao permitir que essa empresa utilizasse,
indevidamente, o seu nome, a sua logomarca e até seu espaço físico
e agisse, portanto, em seu nome.

De fato, a TELELISTA veiculava várias mensagens que levavam a
crer ser ela produto oficial da TELEMAR, induzindo a erro o
consumidor. Ademais, a TELEMAR impunha entraves para o
fornecimento de dados imprescindíveis à produção de listas por outras
empresas, impedindo, portanto, a livre concorrência.

Nesse sentido, a Lei Federal nº 9.472, de 1997, no seu art. 86, veda
expressamente a exploração de outra atividade por parte da
concessionária que não seja aquela objeto do contrato de concessão
de serviço de telefonia fixa comutada.

Ainda estabelece, no seu art. 213, ser “livre a qualquer interessado a
divulgação, por qualquer meio, de listas de assinantes do serviço
telefônico fixo comutado destinado ao uso público e geral”.

O § 1º do mesmo artigo determina que, observado o disposto nos
incisos VI e IX do art. 3º da citada lei, os quais se referem ao direito de
privacidade do consumidor, “as prestadoras do serviço estarão
obrigadas a fornecer, a prazos e a preços razoáveis e de forma não
discriminatória, a relação de seus assinantes a quem queira divulgá-
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la”. Por seu turno, o § 2º do mencionado art. 213 dispõe ser
“obrigatório e gratuito o fornecimento, pela prestadora, de listas
telefônicas aos assinantes dos serviços, diretamente ou por meio de
terceiros, nos termos em que dispuser a Agência”.

Analisando as conclusões a que chegou a Comissão Especial
referida, verifica-se que a TELEMAR estava agindo irregularmente,
descumprindo a legislação federal referente à matéria.

O projeto de lei proposto busca, então, evitar o prosseguimento
dessas ações, impondo multa de R$3.000.000,00 à empresa
responsável pela lista telefônica que divulgue mensagem que a
vincule à operadora do sistema de telefonia fixa, induzindo a erro o
consumidor.

Lembre-se que, de acordo com o art. 6º, IV, do Código do
Consumidor, é direito básico do consumidor a proteção contra a
publicidade enganosa e abusiva. Segundo o art. 3º do projeto, os
órgãos relacionados no Código do Consumidor serão os responsáveis
pela aplicação da penalidade. Por fim, o art. 1º da proposição apenas
repete o disposto na legislação federal já citada, a qual obriga a
concessionária do serviço de telefonia fixa comutada a fornecer seu
cadastro para efeito de edição de lista de assinantes, a qualquer
interessado, a preços que cubram somente os custos relativos a seu
fornecimento.

A proposição contém dispositivos que se referem à defesa do
consumidor, matéria de legislação concorrente entre a União e os
Estados, nos termos do art. 24, V e VIII, da Constituição da República.

O próprio Código do Consumidor, no art. 55, estabelece que “a
União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas
suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas
relativas à produção, à industrialização, à distribuição e ao consumo
de produtos e serviços”.

Não há problema quanto à iniciativa, visto que a matéria não se
encontra entre aquelas de iniciativa privativa arroladas no art. 66 da
Constituição Estadual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 144/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja

formulado apelo ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
com vistas a que faça publicar ato normativo que trate da
aposentadoria dos servidores contratados - designados contribuintes
do Ipsemg.

Nº 145/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que envie a
esta Casa proposta de alteração da Lei Complementar nº 64, de 2002.

Nº 146/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se altere
o art. 152 da Lei nº 7.109, de 1977, que contém o estatuto do pessoal
do magistério público do Estado. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)

Nº 147/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Albertina
pelo transcurso do 44º aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município.

Nº 148/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Ouro Fino
pelo transcurso do 258º aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município. (- Distribuídos à Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 149/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Roberto Dias Andrade,
Presidente da Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de
Minas Gerais - Serjus -, pela passagem dos 71 anos de sua fundação.

Nº 150/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Eduardo Generoso por
sua eleição para a Presidência da Associação dos Defensores
Públicos de Minas Gerais - Adep. (- Distribuídos à Comissão do
Trabalho.)

Nº 151/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Museu de Arte da Pampulha,
pela comemoração dos 50 anos de sua fundação. (- À Comissão de
Cultura.)
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Nº 152/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal “Estado de Minas” pelo
recebimento do Prêmio Best of Newspaper Design. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 153/2007, do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Guimarânia pela realização da 2ª Expô Guimarânia. (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

Nº 154/2007, do Deputado Carlos Mosconi, em que solicita seja
formulada manifestação de apoio ao Sr. Albert Arnold Gore Jr., Vice-
Presidente dos Estados Unidos, pelo trabalho realizado, no período de
1993 a 2001, na área do ativismo ecológico e ambiental. (- À
Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 155/2007, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Colégio Imaculada
Conceição da Rede Filhas de Jesus de Leopoldina pelo excelente
resultado no Exame Nacional de Ensino Médio - Enem - 2006. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 156/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Engenheiro
Caldas pelo transcurso dos 44 anos de emancipação político-
administrativa desse Município. (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 157/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Pontes Fonseca,
Presidente da Calsete Siderurgia pelos 37 anos de sua fundação. (- À
Comissão de Turismo.)

Nº 158/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Divino Moura,
Presidente do Instituto Nacional de Meteorologia - Inmet -, pela
passagem do Dia do Meteorologista. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº 159/2007, do Deputado Juninho Araújo, em que solicita seja feito
pedido de providências ao Diretor-Geral do DNIT com vistas à
agilização da conclusão da obra na BR-381, no Município de Santa
Luzia. (- À Comissão de Transporte.)
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Nº 160/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Mateus
Leme pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 161/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Monte Sião
pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 162/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Oliveira pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 163/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Pains pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 164/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Lavras pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 165/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Machado
pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 166/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Formiga
pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 167/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Guaxupé
pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 168/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Itapecerica
pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 169/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Itanhandu
pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 170/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Itaúna pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 171/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Lagoa da
Prata pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.
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Nº 172/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Arcos pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 173/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Cambuquira
pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 174/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Candeias
pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 175/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Carmo do
Rio Claro pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 176/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Caxambu
pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 177/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Claúdio pela
passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 178/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Divinópolis
pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 179/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Elói Mendes
pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 180/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Cambuí
pela passagem do Dia Nacional do Rotariano.

Nº 181/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Bom
Sucesso pela passagem do Dia Nacional do Rotariano. (- Distribuídos
à Comissão do Trabalho.)

Nº 182/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente da Associação
Farmacêutica do Triângulo Mineiro pela passagem do Dia do
Farmacêutico.

Nº 183/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Presidente da Associação
Farmacêutica do Vale do Aço pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 184/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente da Associação
Farmacêutica do Oeste de Minas pela passagem do Dia do
Farmacêutico.

Nº 185/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Presidente da Associação
Farmacêutica de Montes Claros pela passagem do Dia do
Farmacêutico.

Nº 186/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente da Associação
Farmacêutica de Itabira pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 187/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Presidente da Associação
Farmacêutica de Formiga e Pains pela passagem do Dia do
Farmacêutico.

Nº 188/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente da Associação
Farmacêutica de Diamantina e Região pela passagem do Dia do
Farmacêutico.

Nº 189/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente da Associação de
Farmacêuticos e Bioquímicos do Circuito das Águas pela passagem
do Dia do Farmacêutico.

Nº 190/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente da Associação
Farmacêutica de Caxambu pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 191/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente da Associação
Farmacêutica de Carangola pela passagem do Dia do Farmacêutico.

Nº 192/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Presidente da Associação
Farmacêutica de Bom Despacho pela passagem do Dia do
Farmacêutico.

Nº 193/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Presidente da Associação
Farmacêutica de Alfenas pela passagem do Dia do Farmacêutico. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 194/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício à Corregedoria da PMMG pedindo
providências sobre a denúncia apresentada a esta Comissão pelo Sr.
Ivanildo Terra de Oliveira, que alega ter sido agredido por Policiais
Militares no dia 7/1/2007. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 195/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
encaminhado ao Diretor-Geral do Igam pedido de informação
esclarecendo se o referido órgão já emitiu a outorga do uso das águas
dos mananciais localizados no empreendimento de propriedade da
MBR, na Mina Capão Xavier, no Município de Nova Lima. (- À Mesa
da Assembléia.)

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI

Dispõe sobre a Política Estadual de Agroindústria Familiar e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Política Estadual de Agroindústria Familiar será formulada

e executada como parte da política de desenvolvimento
socioeconômico estadual e regional e estará voltada prioritariamente
para a segurança alimentar e nutricional da população em bases
sustentáveis.

Art. 2º - São objetivos gerais da Política Estadual de Agroindústria
Familiar:

I - estimular investimentos em pequenos empreendimentos de
interesse das comunidades rurais, capazes de produzir um efeito
multiplicador do emprego e da renda nos Municípios;

II - criar um mecanismo de ampliação da renda dos agricultores
familiares, contribuindo para a diminuição do êxodo rural;

III - o desenvolvimento de ações, em estreita relação de cooperação
com a União, os Estados e os Municípios, nos limites de sua
autonomia e competência, tendo em vista o equilíbrio do
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desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, estadual e
municipal.

Art. 3º - São objetivos específicos da Política Estadual de
Agroindústria Familiar:

I - apoiar a implantação e o desenvolvimento de agroindústrias
familiares em todas as regiões do Estado, contribuindo para a
superação das desigualdades regionais;

II - proporcionar a criação e manutenção de oportunidades de
trabalho para viabilizar a permanência das pessoas em suas
atividades no campo e a melhoria das suas condições de vida;

III - promover o aumento da oferta de produtos de boa qualidade
nutricional e sanitária, especialmente os agroecológicos;

IV - melhorar a renda dos seus beneficiários diretos por meio da
agregação de valor aos produtos agrícolas, pecuários, pesqueiros,
florestais e outros obtidos por intermédio do extrativismo;

V - promover o cooperativismo, o associativismo e outros
empreendimentos da economia popular e solidária;

VI - possibilitar a otimização do uso dos recursos humanos e
naturais existentes nos estabelecimentos rurais.

Art. 4º - São instrumentos da Política Estadual de Agroindústria
Familiar:

I - o crédito;
II - a tributação;
III - a vigilância em saúde;
IV - a educação;
V - a pesquisa;
VI - a assistência técnica;
VII - a extensão empresarial;
VIII - a certificação de origem e qualidade de produtos.
Parágrafo único - Os financiamentos no âmbito da Política Estadual

de Agroindústria Familiar poderão ser individuais, diretamente aos
beneficiários, ou grupais, atendendo programas e projetos de iniciativa
do governo do Estado ou de outras entidades, especialmente
cooperativas de produção agropecuária, associações de agricultores,
condomínios rurais ou outras formas associativas legalmente
constituídas.
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Art. 5º - A Política Estadual de Agroindústria Familiar será planejada
e realizada de forma participativa e descentralizada, incumbindo ao
Estado:

I - coordenar as ações destinadas à consecução de seus objetivos;
II - analisar a viabilidade técnica e econômica das ações e projetos a

serem desenvolvidos;
III - orientar e acompanhar a execução das ações e projetos a serem

desenvolvidos;
IV - viabilizar o suporte técnico e financeiro necessário ao

desenvolvimento de suas ações;
V - estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas a fim de

potencializar as suas ações;
VI - desenvolver atividades de formação profissional, especialmente

nas áreas da produção, da administração, da comercialização e do
beneficiamento;

VII - estabelecer parcerias com universidades, organizações não
governamentais e centros de formação visando à realização de cursos
e outras atividades pedagógicas;

VIII - promover a divulgação de suas atividades, especialmente entre
os beneficiários diretos e a população em geral;

IX - dar preferência à aquisição de produtos da agroindústria familiar
para o abastecimento alimentar da rede de ensino, do sistema
prisional e da rede hospitalar do Estado;

X - estimular a comercialização dos produtos da agroindústria
familiar, por meio da criação de espaços privados, tais como feiras e
centrais de comercialização e abastecimento;

XI - estimular a criação de redes solidárias que articulem os
agricultores familiares às organizações de comunidades urbanas;

XII - estabelecer linhas de financiamento individual na forma de
microcrédito;

XIII - promover a utilização de selo(s) de identificação de origem e
qualidade dos produtos da agroindústria familiar.

§ 1º - A Política Estadual de Agroindústria Familiar contará com um
órgão específico de gestão com a atribuição de operacionalizar o
disposto neste artigo.

§ 2º - O órgão a que se refere o § 1º deste artigo terá composição
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paritária entre representantes, titulares e suplentes, de órgãos
governamentais e entidades da sociedade civil, incluindo as entidades
representativas dos beneficiários diretos da Política Estadual de
Agroindústria Familiar.

Art. 6º - São beneficiários diretos da Política Estadual de
Agroindústria Familiar os agricultores familiares, entendendo-se como
tais, para efeito desta lei, o produtor, o parceiro, o meeiro, o
comodatário, o usufrutuário, o posseiro, o assentado, o extrativista e o
arrendatário rurais, o pescador artesanal, os remanescentes de
quilombos, os indígenas e seus assemelhados que exerçam suas
atividades em regime de economia familiar, bem como os respectivos
cônjuges ou companheiros e filhos maiores de dezesseis anos ou a
eles equiparados, desde que trabalhem com o grupo familiar
respectivo.

Parágrafo único - Entende-se como regime de economia familiar a
atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à
própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo
familiar e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: Este projeto de lei dispõe sobre a política estadual de

estímulo à agroindústria familiar, com o objetivo de promover o
alcance da segurança alimentar e nutricional da população em bases
sustentáveis. A política estadual de agroindústria familiar visa, entre
outros objetivos, a possibilitar a dimunuição das desigualdades
regionais, criar e manter oportunidades de trabalho para viabilizar a
permanência do homem no campo, aumentar a oferta de produtos de
boa qualidade nutricional e promover o cooperativismo e o
associativismo.

Originário do desarquivamento do Projeto de Lei nº 647/2003, este
projeto procurou adequar o texto às emendas apresentadas pelas
comissões desta Casa durante a tramitação.

PROJETO DE LEI
Dispõe  sobre  hospedagem temporária para o usuário do Sistema
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Único de Saúde - SUS.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Plano Diretor de Regionalização - PDR -, do Sistema

Único de Saúde - SUS -, conterá a previsão de instalação de locais
próprios para a hospedagem temporária do usuário do SUS que tenha
que realizar procedimentos de saúde de alta complexidade, mas que
não necessite de internação hospitalar.

Art. 2º - Os locais de hospedagem temporária a que se refere o art.
1º deverão obedecer aos seguintes requisitos:

I - ter caráter público e acesso universal;
II - atender à demanda de cada região;
III - apresentar padrões de instalação em conformidade com os

princípios de humanização do SUS.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de março de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: Para a plena efetivação do Sistema Único de Saúde, a

Constituição Federal prevê a implantação progressiva de uma rede de
serviços regionalizada e hierarquizada com níveis crescentes de
resolutividade. A Constituição Federal estabelece também que as
ações e os serviços públicos de saúde devem estar organizados de
forma regionalizada (art. 198) e prevê a cooperação entre os diversos
entes federados como requisito para o “equilíbrio do desenvolvimento
e do bem-estar em âmbito nacional” (parágrafo único do art. 23).
Também a NOB-SUS 01/93, na introdução, aponta como um dos
pressupostos que fundamentam o processo de construção do SUS a
regionalização “entendida como uma articulação e mobilização
municipal que leve em consideração características geográficas, fluxo
de demanda, perfil epidemiológico, oferta de serviços e, acima de
tudo, a vontade política expressa pelos diversos municípios de se
consorciarem ou estabelecer qualquer outra relação de caráter
cooperativo”. Em Minas, como em outros Estados brasileiros, tem sido
implantada política de regionalização que pretende ser capaz de
melhorar a oferta dos serviços de saúde, reduzir custos e racionalizar
o atendimento, baseada na associação intermunicipal e em
mecanismos de controle e avaliação compartilhados em redes de
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atenção à saúde. A descentralização da saúde, essa importante
diretriz constitucional, também objetiva melhor estruturação da rede
de serviços do SUS. Com o foco prioritário na atenção básica à saúde,
espera-se um atendimento de qualidade ao cidadão, capaz de reduzir
as demandas de média e alta complexidades. Inevitavelmente,
entretanto, muitos casos devem ser tratados em Municípios maiores,
que oferecem serviços mais complexos de atenção à saúde,
provocando o deslocamento dos pacientes. Dessa forma, os
portadores de câncer que necessitam de quimioterapia ou
radioterapia, ou os portadores de doenças renais crônicas que
realizam hemodiálise, por exemplo, são encaminhados para os
serviços de maior complexidade, que geralmente são procedimentos
ambulatoriais e não necessitam de internação; no entanto, muitos
pacientes são internados, pois não possuem local para pernoite, o que
acarreta redução efetiva do número de leitos hospitalares e aumento
dos custos para o SUS. Outras vezes esses pacientes ficam expostos
a dificuldades de acomodação, o contrário do que propõe a política de
humanização do SUS em curso em todo o País, que pretende garantir
atendimento digno e de qualidade a todos os usuários. O objetivo do
projeto que apresentamos é contribuir para a política de humanização
do SUS, disponibilizando meios adequados e eficientes de
hospedagem aos usuários que dela necessitem, reduzindo custos
com internações desnecessárias e ampliando a oferta de leitos
especializados.

Originária do Projeto de Lei nº 1.829/2004, esta proposição
considera a tramitação realizada nesta Casa, pois incorpora o
substitutivo sugerido pela Comissão de Constituição e Justiça.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Sávio Souza Cruz e Elmiro Nascimento.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a
1ª Parte desta reunião à realização do “VI Fórum das Águas para o
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais”.
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ATA DO EVENTO REALIZADO NA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

21/3/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Almir

Paraca
Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários - 1º

Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do Sr.
Paulo Célio de Figueiredo - Palavras da Sra. Maria Helena Murta -
Palavras do Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro - Palavras do Sr. Alexandre
Camanho de Assis - Palavras do Sr. Marco Antônio Fernandez -
Palavras do Sr. Presidente - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - 2º Painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr. Pedro
Carlos Garcia Costa - Palavras do Sr. José Roberto Scolforo -
Palavras do Sr. Antônio Eduardo Leão Lanna - Palavras do Sr. Alberto
Simon Schvartzman - Palavras do Sr. João Clímaco Soares de
Mendonça Filho - Esclarecimentos sobre os debates - Debates.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Destina-se esta parte da

reunião à realização do “VI Fórum das Águas para o Desenvolvimento
Sustentável de Minas Gerais”, com a apresentação dos seguintes
painéis: “Escassez de água e sensibilização social” e “Políticas
públicas para o desenvolvimento e o combate à escassez de água”.

1º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Marco Antônio Fernandez, representando a
Coordenadora do Movimento Pró-Rio Todos os Santos e Mucuri, Alice
Lorentz de Faria Godinho; Paulo Célio de Figueiredo, Presidente do
Comitê do Rio Suaçuí; a Exma. Sra. Maria Helena Murta, Secretária-
Geral Adjunta e porta-voz da Defensoria da Água; e os Exmos. Srs.
Ricardo Ferreira Ribeiro, Professor do Curso de Ciências Sociais da
PUC Minas; e Alexandre Camanho de Assis, Procurador Regional da
República.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Almir Paraca) - Registramos a presença

do ex-Deputado Federal Leonardo Mattos.



1579

Palavras do Sr. Paulo Célio de Figueiredo
Boa-tarde a todos. Na pessoa do Deputado Almir Paraca, Presidente

da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, cumprimento a
Mesa e todos os presentes. Na abordagem do tema escolhido pela
ONU este ano, a escassez da água, várias pessoas nos antecederam
e expuseram seu ponto de vista técnico com relação ao solo, sobre
como isso interfere até mesmo no problema da violência social. As
más utilização e gestão dos recursos naturais acaba interferindo no
nosso modelo de vida e, automaticamente, no modelo de gestão em
uma contextualização socioeconômica, política e ambiental.

Em todo esse processo sobre a sensibilização social, a mudança de
atitude, a mudança de comportamento e, principalmente, a questão da
ação, é importante partirmos para a prática. O que fazer para
conseguir sensibilizar toda a comunidade e os gestores públicos,
conscientizar as pessoas que estão nos rincões do nosso Estado e do
nosso país para que tomem conta dos nossos recursos naturais?

Uma ferramenta muito bem utilizada é a Lei nº 9.433, Lei das Águas,
um dos maiores “empoderamentos” da sociedade. Como fui pego de
surpresa para substituir meu colega, não preparei a matéria com
nenhuma demonstração didática, então vou falar de improviso, pelo
que peço desculpas. Um dos “empoderamentos” foi a Lei nº 9.433,
que acaba de completar 10 anos e que coloca nas mãos da sociedade
a competência de fazer, junto do poder público e em união com os
usuários, a negociação e o processo de gestão.

A Lei das Águas trouxe a figura do comitê de bacia hidrográfica, hoje
uma ferramenta eficiente e eficaz para fazer a mobilização e,
automaticamente, a sensibilização social, já que esta começa com
aquela e também com a convocação de vontades, com a busca e a
união dos gestores, seja da sociedade civil - com a mobilização, a
cobrança e o voto -, seja do Legislativo, do Executivo, seja dos órgãos
públicos de execução, seja dos usuários desses recursos naturais,
que são as empresas.

Somente com essa união de gestores, conseguiremos algo, uma vez
que todos somos seres dependentes de um único planeta; somos
seres vivos, ou melhor, um dos seres vivos desta terra que um dia foi
chamada de Gaia, aliás, o mais prejudicial, já que os outros não



1580

provocam a degradação ambiental e a social que temos hoje: um
tópico muito comum é a violência que está crescendo não só nos
grandes centros urbanos como também nas cidades pequenas, com
menos de 10 mil habitantes, onde temos visto a violência e o uso de
drogas aumentarem.

Tudo isso está associado a um processo de exclusão ambiental que
começou na mão do produtor rural. Também os retirantes do meio
ambiente começaram com as más leis de emprego. Os donos da terra
pensavam: “Se eu deixar esse cara em minha terra, ele vai me tomar
um pedaço dela”. Assim, precisamos rever a nossa legislação
empregatícia e trabalhar com a questão do contexto socioeconômico,
político e ambiental. É preciso analisar historicamente como tudo
aconteceu e mudar esse modelo de gestão.

A sensibilização da comunidade é especialmente importante, e é
mais importante ainda o trabalho para que isso aconteça. Grande
parte da população fala muito em meio ambiente no Dia Mundial da
Água ou no Dia Mundial do Meio Ambiente. Discordo plenamente do
Prefeito que ocupou a mesa e disse que a AMM e os Municípios não
eram convidados. Sempre que convidamos um Prefeito a participar da
questão ambiental, esse evento é o último em importância da sua
administração. Ele não entende que meio ambiente é violência,
problema de saúde - gastrite, lombriga -, o péssimo ensino das nossas
crianças por causa do esgoto, do lixo, etc. Os Prefeitos são os últimos
a nos atender, e é preciso começar a mudar isso, pois eles são os
nossos primeiros gestores públicos, como os Vereadores são os
primeiros legisladores públicos. Eles pensam que meio ambiente é
algo lírico - Viva a natureza! Vamos plantar uma árvore! Vamos fazer
uma palestrinha porque hoje é dia do meio ambiente! - e se esquecem
do dia-a-dia, da migração do homem do campo, que passou pela
cidade pequena, foi para uma cidadezinha maior e, depois, para a
cidade grande, para encher a favela, virar “aviãozinho” de drogas e,
mais tarde, grandes traficantes de drogas e assaltantes. Há ainda os
que vão embora para o exterior, como aconteceu na minha cidade -
Governador “Valadólares”, hoje uma cidade internacional. O nosso
povo foi todo embora para os Estados Unidos, quando era moda, e
agora está indo para a Europa.
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É necessário que todos os gestores se unam para que a ação de
sensibilização e prática social aconteça. É preciso também parar de
falar em meio ambiente e começar a agir. Quando se faz um evento
desses - e ainda é necessário investir na educação ambiental -, gasta-
se muito e, por outro lado, quando precisamos de R$1.000,00 para
pagar a hora de um homem para cavar buracos e para comprar arame
para cercar uma nascente, não conseguimos.

Há quase 30 anos, trabalho com o meio ambiente e vejo as
dificuldades ambientais. A empresa, quando vai aparecer na mídia,
solta R$200.000,00, R$500.000,00, R$650.000,00, como uma delas
acabou de fazer pela nossa bacia.

Está ocorrendo um evento, cujo valor é de R$2.500.000,00, que
falará sobre o meio ambiente durante três dias. Tentar conseguir
R$1.500,00, para se recuperar uma nascente, desses
R$2.500.000,00...

Essa contextualização que faço é para nos chamar à
responsabilidade de que a ação é necessária. Ela é mais necessária
que somente reuniões, debates e fóruns. Não estou dizendo que
outros eventos não sejam necessários, mas sim que a ação é mais
necessária que a contextualização que se faz, que os encontros que
ocorrem. Cada dia que passa, mesmo que nos conscientizemos,
falemos na imprensa aqui ou ali, nossas águas continuam secando, o
nosso povo continua indo embora, aumentando o prejuízo social,
político, econômico e ambiental.

O Brasil é a maior potência do mundo. Basta estudarmos a terra
para vermos que o Brasil tem terras, água o ano todo, solo bom,
extensão rural, gente para plantar, para trabalhar. Possui também
minerais, como ouro, ferro, bauxita. O Brasil tem tudo, é uma das
maiores potências mundiais. Nós, cidadãos, precisamos referendar
essa potência.

Aproveitando esta oportunidade, faço uma provocação à Mesa, com
alguns pontos de vista particulares e outros técnicos e científicos,
como já defendidos aqui. Chamo também a sociedade, todos que
estão na empresa e o Deputado, que aqui representa a sociedade
civil. Se ele não for da sociedade civil, ele não terá voto e não sentará
aqui para se apresentar. Todos pertencem à sociedade civil. É
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necessário também trabalhar mais com a educação. Só se transforma
um povo por meio da educação. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Comunicaremos algumas alterações na
programação dos cursos de curta duração. O curso previsto no Tema
2 “Gestão participativa”, “Mecanismos legais de controle das ações da
administração pública de recursos hídricos”, a ser ministrado por Alex
Santiago, Promotor de Justiça, foi transferido para o dia 23, com
horário e local a serem informados oportunamente. O curso previsto
no Tema 7 “Água no século XXI”, “Águas no contexto de mudanças
climáticas”, a ser ministrado pelo Prof. Dr. Ruibran Januário dos Reis,
foi transferido para o dia 23, das 15 às 17 horas, na sala da
Engenharia Civil, 6º andar, no CREA-MG.

Palavras da Sra. Maria Helena Murta
Boa-tarde, senhoras e senhores. Na pessoa do Deputado Almir

Paraca, cumprimento os demais membros da Mesa, o público e as
crianças que, infelizmente, não se encontram presentes. Em princípio,
agradeço ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito Educacional e
Ação Socioambiental - Gepede -, ao Instituto Ekos e a esta Casa a
oportunidade. Agradeço também às pessoas que aqui se encontram a
fé e o compromisso na luta por um mundo melhor, através da água
com qualidade, quantidade e direito para todos.

Preparei algumas lâminas, mas acredito que o tempo será curto
para apresentá-las. Primeiramente, homenageio todas as crianças na
pessoa do meu netinho de 1 ano, mas principalmente aquelas que
ainda não nasceram.

Eu gostaria que refletissem muito sobre a escassez de água para
essas crianças. Já nos fartamos bastante, mas não temos certeza de
que essas crianças terão água.

Uma coisa é ter o rio podre, as fontes contaminadas, os lençóis
freáticos comprometidos; outra coisa é ter vida, é a água ter qualidade
e condição de ser consumida. Infelizmente, sabemos que em nosso
país a água já se encontra comprometida em diversos Estados. Nada
melhor do que nós, da Defensoria da Água, para saber disso.
Recebemos milhares de denúncias de todos os cantos deste país
sobre contaminação, falta de qualidade e, sobretudo, falta de
compromisso das pessoas, dos administradores públicos, dos



1583

representantes governamentais.
Hoje, ressalto que a escassez de água não está muito distante de

nós. Está dentro da nossa casa; está no Aqüífero Guarani, maior
potencial de água subterrânea, que está contaminado com coliformes
fecais a 800m de profundidade. Infelizmente, a Bacia do Rio Doce, de
onde venho, está contaminada. Como pesquisadora da qualidade das
águas e da contaminação com medicamentos, agrotóxicos, fármacos
e metais pesados, falo disso com propriedade. Por isso, aceitei estar
aqui. Quero não apenas defender, mas, acima de tudo, conscientizar
e chamar a atenção daqueles que podem mudar a realidade.

Cada um de nós pode mudar essa realidade. Basta uma condição:
vontade. Só nos falta vontade. Aqui ninguém desconhece os
problemas das águas, por menos informado que seja. Todos já
tivemos tempo suficiente para nos conscientizarmos de que a água,
símbolo da vida, hoje é o caminho mais fácil para a morte. O índice de
câncer e de doenças de veiculação hídrica que nossos rios levam
para nossas casas deveria estar exposto em todos os jornais e
boletins, mas isso fere o interesse escuso contra a defesa da vida.

Que outro bem temos, a não ser a vida? Tudo passa: as riquezas
passam; o poder passa; mas a vida fica à mercê disso. Onde vamos
parar com tanta irresponsabilidade? Onde vamos parar com tanta falta
de respeito, quando permitimos lançar esgoto em um rio que nada
mais é do que uma fonte de vida para a sociedade?

Hoje, um rio representa um rápido caminho para a morte.
Infelizmente, há outros problemas que não podemos deixar de

expor. A soberania nacional é um problema sério, para o qual chamo
a atenção de todos. Se vocês não sabem, nosso país é alvo de
ataque. Digo claramente: ataque pela quantidade de nossas águas,
que são águas de qualidade. Ainda temos água de qualidade. Vocês
pensam que só o petróleo é alvo de interesse internacional? Pelo
contrário, o interesse internacional está exatamente na água, pois
vivemos sem petróleo, mas não vivemos sem água. É muito bom que
isso fique claro.

Solicito o apoio, a consciência, a informação e o compromisso dos
nossos representantes governamentais, dos nossos políticos, pois os
elegemos para defenderem nosso sagrado direito aos recursos
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naturais, com qualidade e perenidade. Para onde levaremos nossas
crianças? Como vamos abastecer o nosso futuro, se estamos
entregando nosso direito? É impossível que uma geração entregue o
seu direito à vida como estamos fazendo. Por quê? Porque é mais
fácil calar, é mais fácil se omitir.

Não é novidade para nenhum de nós que muitos países já estão
sem água, principalmente os do Oriente. Os da África e o Brasil
também. Na nossa região, no período da seca, o caminhão que
carrega leite volta para o setor rural com os tambores cheios de água
para as vacas leiteiras. A falta d’água não é novidade na Bacia do Rio
Doce.

Outros interesses se sobrepõem ao direito e ao dever de proteger as
águas. Precisamos sair dessa iniqüidade e falta de compromisso,
dessa falta de responsabilidade. Precisamos colocar a carapuça e
vestir a roupa de proteção à vida. É só disso que precisamos.
Ninguém está pedindo nada além disso. Está disposto na Constituição
Federal, art. 225, que o direito à água é constitucional, natural e
fundamental. Sem água não existe vida, e estamos deixando a nossa
água escorrer pelo ralo, cheia de metal pesado e doença, cheia de
vestígios da falta de responsabilidade dos setores sócio-político-
econômicos e ambientais.

É muito interessante sair por aí defendendo, mas é mais
interessante fazer. E a sociedade civil, infelizmente, não tem feito
porque é coagida. Outros interesses se sobrepõem ao interesse da
sociedade civil. Nela estamos todos nós. Nenhum de nós é excluído
da sociedade civil. Podemos não participar de outros setores, mas
somos a sociedade civil. Já estive aqui várias vezes e, na última vez,
infelizmente, chamei a atenção para um detalhe muito importante: a
ausência das crianças. Estamos falando para quem? Nenhum de nós
terá mais 60 anos de vida. As crianças precisam aprender para
defender e velar pela nossa velhice. Quer dizer, não nos preocupamos
sequer com a nossa velhice, com o futuro da nossa pouca juventude.

Então, para mim, para a Defensoria da Água e para todos os que
comungam do direito à vida, falar da escassez de água significa não
só pedir, apelar, mas também convocar a agir a sociedade civil, os
setores que formam esse segmento uno de uma nação. Chega de
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movimentos. Agora é ação, pois as águas estão indo embora, a vida
está indo embora. Não foi para isso que a água apareceu no mundo;
ela apareceu para proteger a vida.

Portanto, em nome da vida, gostaria de pedir ajuda não apenas aos
políticos, mas principalmente aos empresários que encontram na água
um valor econômico. As mulheres têm participação muito especial.
Nós, mulheres, abrigamos a vida numa bolsa d’água, o primeiro
contato do ser humano com a água. Isso ocorre no nosso corpo. Aos
homens peço que protejam a luta das suas mulheres, que as ajudem.
Juntemos as nossas mãos e lutemos pela soberania nacional, pelo
direito à água, pela sua qualidade e, sobretudo, pelo direito de não
permitir que outros venham poluir ou roubar as nossas águas, pois
tudo o que é tirado sob violência ou grave ameaça é roubo; e, de
acordo com a lei, o que estão fazendo com as nossas águas é roubo.

Agradeço a todos. Infelizmente só tive 15 minutos, portanto, tive de
reduzir a minha proposta. Valeu a oportunidade! Deixo aqui a minha
mensagem. Obrigada.

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

Palavras do Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro
Boa tarde, componentes da Mesa e participantes deste evento.

Aproveito a oportunidade para agradecer o convite para participar
deste fórum. Primeiramente, quero dizer que não temos trabalhado
muito com esse objetivo, mas, muitas vezes, ainda cometemos o erro
de separar a presença humana da questão ambiental. Temos de
pensar no ser humano integrado ao ambiente. Nessa perspectiva,
quero iniciar com a citação de uma passagem bíblica: “No suor do seu
rosto, comerás pão até que volte ao solo, pois dele foste tomado.
Porque tu és pó e ao pó voltarás”. Está no Gênesis. E acrescento: Tu
és água e, como água, poderás evaporar. Todos sabemos que o
corpo humano é composto de 70% a 75% de água, que vamos
perdendo ao longo da vida. E, em média, essa proporção é a mesma
que existe entre as terras emersas e as águas da superfície do
planeta. Ou seja, a nossa ecologia interna e externa têm uma sintonia
profunda. Dependemos profundamente da água para várias
finalidades: beber, cozinhar, cuidar da nossa higiene e da nossa casa,
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eliminar os nossos dejetos, irrigar as nossas culturas, fazer a
dessedentação de animais, refrigerar o ambiente e equipamentos,
carrear nosso lixo - muito lixo ainda é levado através da água -, no
lazer e no turismo, no transporte por vias fluviais, na geração de
energia e em uma série de outros usos. Com todos esses usos, a
água é um dos principais veículos para a educação ambiental.
Cometemos um enorme erro em pensar que educação ambiental se
faz a partir de critérios que pouco têm a ver com as necessidades
humanas mais concretas, principalmente das populações mais
carentes deste país e do mundo. Se a água é um elemento
fundamental para a vida das comunidades, é, em especial, para
aqueles que estão mais perto dela. Para trabalhar uma educação
ambiental, temos de mobilizar e trabalhar as comunidades que estão
mais próximas da água, que vivem na beira dos rios, nas suas
nascentes, que se relacionam mais proximamente a elas. Aí
começaremos a discutir a nossa relação com o ambiente. Nesse
aspecto, temos de começar a discutir, a partir da questão da água, a
conservação e a recuperação de nascentes e cursos d’água, a
preservação e a vegetação de áreas, a poluição do solo e das fontes
de água, o destino do lixo, o consumismo e o desperdício. Tudo isso
podemos discutir a partir da água. A água pode ser um excelente
elemento para a mobilização das comunidades, e, a partir dela,
podemos discutir bastante a nossa relação com o meio ambiente.
Assim, nas comunidades urbanas, a captação, o tratamento e a
distribuição estão a cargo das empresas de saneamento; mas, nas
áreas rurais, principalmente as mais dispersas, essa iniciativa tem de
ficar, muitas vezes, a cargo das próprias comunidades, dos indivíduos
isoladamente, que têm de captar a água e trazer a suas casas. Em
geral, temos visto soluções simplificadoras. Para escassez de água,
vamos tratar de fazer obras de acumulação. Vamos pensar em
barragens, em formas de acumular água. Muitas vezes, perde-se
oportunidade de mobilizar as comunidades em torno de algo que é
fundamental: a conservação e a recuperação de nascentes e cursos
d’água. Assim, é preciso que tenhamos consciência de que não dá
para se pensar as áreas de reserva legal e de preservação
permanente como porções isoladas, sobre as quais o indivíduo



1587

isoladamente ou a comunidade não tenha nada a ver e não seja
responsável pela gestão daquele espaço. Muitas comunidades rurais
que têm individualmente suas áreas de reserva legal ou de
preservação permanente, ou mesmo assentamentos de reforma
agrária, consideram aquelas áreas como do Ibama, dos órgãos
ambientais, e que nada têm a ver com o seu dia-a-dia. É preciso
pensar em usos sustentáveis. Deixar essas áreas como algo que nada
tem a ver com a realidade dessas comunidades é destiná-las à
pressão e à destruição lenta. É preciso recuperar muitas dessas áreas
e, através da implantação de sistemas agroflorestais, cada vez mais
pensar na preservação associada ao uso sustentável. Essas
populações podem transformar-se em guardiães da água, o que é
particularmente importante no cerrado, a caixa d’água do Brasil, a
cumeeira do continente sul-americano.

Assim, é cada vez mais importante a criação de unidades de uso
sustentável no cerrado, assim como o desenvolvimento de projetos,
que já estão em curso, de reservas extrativistas e de desenvolvimento
sustentável, porque estas permitem o uso das populações tradicionais
como forma de proteção das nascentes. Pensar que as nascentes,
além de possibilitarem o acesso à água, proporcionam a geração de
renda para essas populações é uma forma de assegurar-lhes futuro.
Nesse aspecto, as veredas merecem destaque e atenção. A
destruição das veredas em Minas e no Brasil é um dos crimes
ambientais mais sérios hoje cometidos. Falar em recursos naturais é
tratar de recursos econômicos e socioculturais, que são objeto de
diferentes usos, diferentes manejos, diferentes conhecimentos e
diferentes representações simbólicas. Cada grupo, cada cultura tem
sua própria forma de pensar e conceber os recursos naturais. Uma
comunidade indígena pensa um rio de forma diferente de uma
empresa de geração de energia elétrica ou de captação de água.
Tudo isso vem gerando na história do Brasil, particularmente nos
últimos quatro anos, disputas políticas importantíssimas. Estão
surgindo novos sujeitos sociais. Percebe-se o aparecimento de
organizações do Movimento dos Atingidos por Barragens, de
pescadores, de ribeirinhos, de irrigantes, de sem-água, etc. Novos
sujeitos reivindicam uma reforma hídrica que lhes assegure o direito
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de acesso à água. Os conflitos socioambientais do Brasil e de outros
países estão concentrados em três grandes tipos: conflito pelo
controle dos recursos naturais, ou seja, conflito por acesso à água, no
caso específico dos conflitos pela água; conflito pela minimização dos
impactos sociais e ambientais, quando da poluição de rios e de cursos
d’água de uma maneira geral; conflito que envolve valores e
ideologias no que se refere ao uso da natureza.

A Comissão Pastoral da Terra, há vários anos, vem mapeando os
conflitos pela terra no Brasil. Mais recentemente, mapeou os conflitos
pela água. Nos últimos quatros anos, esses conflitos, como mostram
os dados, cresceram de 8 para 71. Tudo isso foi apurado a partir de
levantamento junto à imprensa. O número de famílias envolvidas
cresceu de 227 para 32.463, entre 2002 e 2005. Esse aspecto revela
que, além de haver tensão maior nesse tipo de conflito, um
crescimento está concretizando-se. Esses conflitos envolvem
praticamente 160 mil pessoas em 23 unidades da Federação. Nesses
71 conflitos de 2005, Minas Gerais e Mato Grosso foram os Estados
que apresentaram o maior número de casos: 9 em cada. É importante
caracterizar esses conflitos. A maioria deles, quase a metade, está
relacionada ao mau uso e à má conservação de mananciais, à
poluição de rios, à destruição de nascentes e à irrigação, que esvazia
a possibilidade de acesso à água.

Dos 79 conflitos registrados em 2005, 30 referem-se a açudes e à
construção de barragens - refiro-me à expulsão de populações
atingidas por barragens; 7 deles referem-se à apropriação particular
da água, em detrimento dos demais; e sobre apenas um deles não
dispomos de informações.

Os conflitos socioambientais levam-nos a discutir esta questão: os
interesses locais, das pequenas comunidades, confrontam-se com
aqueles considerados os mais amplos da sociedade, que muitas
vezes justificam a intervenção do Estado em favor de grandes projetos
e em detrimento das pequenas comunidades. Eis uma questão
importante: Será que os interesses tidos como mais amplos da
sociedade muitas vezes não são interesses particulares que, na
verdade, encobrem a perspectiva de servir e beneficiar grandes
grupos econômicos? Nesse aspecto, é importante destacar que o
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desafio da gestão ambiental é contemplar o povo indígena, a
comunidade quilombola, considerar suas necessidades, suas relações
históricas, sua demanda, sua percepção e representação no que se
refere à água e, ao mesmo tempo, ter em vista as necessidades
amplas e particulares das populações urbanas. Conforme já foi dito,
todas as questões estão incluídas no assunto poluição e mau uso da
água. Esse desafio leva-nos a entender que não basta formalizarmos
a gestão das bacias; é preciso que ela seja construída a partir das
pequenas bacias, das pequenas comunidades, integrando-se, cada
vez mais, à discussão mais ampla da sociedade. Obrigado.

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

Palavras do Sr. Alexandre Camanho de Assis
Boa-tarde a todos! Sr. Presidente, abrindo uma exceção, saúdo os

membros da Mesa na sua pessoa. Sinto-me agradecido, pois, pela
segunda vez, fui convidado para vir a esta Casa. Ao invés de saudar a
Presidência, saúdo a Mesa, bem como todos os presentes, na pessoa
da mestra Maria Helena Murta, pelo fato desigual e superior de ser
uma mulher.

A minha presença nesta Casa deve-se principalmente ao fato de
estarmos na véspera do Dia Mundial da Água, que, aliás, me lembra
um pouco do Dia da Árvore e do Dia da Mulher. Há nisso um enorme
cinismo. Os ocidentais - principalmente nós, que somos colônia,
periferia da parte rica do Ocidente - passam o ano inteiro cortando
árvores, fazendo pouco da água, poluindo-a, maltratando a mulher e a
natureza, mas depois arrumam um dia por ano para prestar-lhes uma
homenagem, uma celebração. Como se vê, passamos o ano inteiro
causando mal às coisas mais queridas e, em seguida, arrumamos um
dia, que realmente deveria ser de celebração. Aprendemos a celebrar
datas, e esse é um costume romano. Os romanos efetivamente
celebravam as suas coisas, como, por exemplo, a colheita. Para nós,
determinadas datas não têm nenhum sabor de celebração. São
réquiens da civilização de que participamos.

Nós, ocidentais, temos manias muito curiosas. Conseguimos fazer
com que determinadas coisas que nos são muito queridas ganhem
uma proteção especial, uma estrutura formal. Por exemplo, amamos
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tanto a vida social, a vida em comum que, lá pelas tantas, arrumamos
uma estrutura formal para protegê-la e a chamamos de Estado;
amamos tanto a justiça que, lá pelas tantas, arrumamos uma estrutura
formal para protegê-la e a chamamos de Judiciário; amamos tanto a
vida ordenada que, lá pelas tantas, arrumamos uma forma especial de
concebê-la pelo Poder Legislativo. E lá pelas tantas, com a maldita
vocação que temos, arruinamos isso mais ou menos como o homem
que ama uma mulher loucamente: faz uma casa para ela com tudo o
que há de bom e de melhor; passam-se 15 anos, e o homem entra
naquela casa magnífica que construiu e fala: “O que essa mulher está
fazendo dentro da minha casa?”. Temos a mania terrível de trair
aquelas coisas que nos são tão caras. Aí, como uma espécie de
conforto moral, arrumamos os dias mundiais: dia mundial disso, dia
mundial daquilo e Dia Internacional da Mulher, como se a mulher não
precisasse ser celebrada todo santo dia; como se as árvores não
precisassem ser reverenciadas todo santo dia, como faziam os
pagãos. Devotamos a mais solene das indiferenças a essas coisas
que nos são caras. No caso da água, isso ocorre também. Em
determinado dia nos reunimos e falamos água, água, água. Todo
mundo toma água, vai embora daqui, faz “pipi” e acabou. É lamentável
que as coisas sejam assim. Nós nos dedicamos a acreditar em certas
coisas, mas não vivemos a verdade de que essas coisas morrem. Não
vivemos, por exemplo, a verdade de que o Estado, da forma como o
concebemos, com o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, os poderes,
freios, contrapeso, a Constituição, se tornou uma farsa tão grande que
não sei como continuamos tolerando-o todo santo dia. Não consigo
entender por que ainda acreditamos nas coisas. Por que nos
louvamos pelo fato de que, lá pelas tantas, cumprimos o nosso grande
dever cívico de ir a uma urna, enfrentar uma fila infernal e votar em
sicrano, beltrano, no Prefeito ou no Deputado? Não estou pregando
nenhuma anarquia ou alguma ditadura. Essas coisas são piores do
que a democracia, mas incorremos no erro do comodismo, de pensar
que pagamos as pessoas públicas que devem cuidar das nossas
coisas. Esse é o nosso grande erro. Em países como o nosso, pobres
e arrogantes, os Estados são absolutamente ilegítimos ou incapazes
de, prontamente, prover a felicidade dos cidadãos que os custeiam.
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Ao mesmo tempo, temos uma atitude de retirada. Pago imposto,
então o servidor público que o faça. Nem entrarei no aspecto do quão
exemplar ou competente é cada servidor público no País. Quando falo
servidor público, não estou dizendo que há duas castas diferentes. No
Brasil, apareceu uma teoria de direito administrativo que dizia que há
os servidores públicos, o pessoal que faz concurso e aqueles que têm
cargos em comissão. E há as autoridades públicas, os representantes
do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e do Poder
Executivo. Essas pessoas são autoridades públicas. O aluno,
acabrunhado com aquela coisa exótica, perguntou ao professor qual
era a diferença. Ele respondeu-lhe que a autoridade pública é uma
emanação do poder estatal, o que, no nosso país, soa quase como
uma piada, ou então, estamos dando de “barato”, e não merecemos o
Estado que temos. Fico à vontade para dizer qualquer coisa porque
sou uma dessas autoridades públicas, embora deteste isso. Sou
servidor público, sou pago pelas pessoas para protegê-las. Como
membro do Ministério Público, o meu mandato e a minha
responsabilidade é para com a sociedade que me paga e para com a
sociedade que não tem dinheiro para me pagar, permanecendo assim
até o dia em que eu entrar na aposentadoria compulsória. Aparecem
muitas pessoas fazendo gracinha e querendo responder à altura.
Todavia essas coisas passam, e eu permaneço protegendo as
pessoas, absolutamente desprotegidas, contra o próprio Estado. O
grande inimigo do meio ambiente neste país se chama Estado.
Alguém tem alguma dúvida? Alguém diria que não? O Estado,
indulgente com o empresariado predatório, é omisso, relapso,
anacrônico, corrupto e bebe do dinheiro, envenena as nossas crianças
e, numa conta global, faz com que dois milhões de crianças por ano
morram no mundo por causa da água que bebem. Ninguém precisa
sentir-se insultado, pois quem participa de um evento sobre o Dia da
Água ou sobre desenvolvimento sustentável é o Olimpo da sociedade.
O que me deixa estarrecido é a absoluta indiferença. Qualquer um
poderia concordar e dizer que o Estado é isso, o Estado é aquilo, mas
mal nos damos conta de que o Estado não é uma entidade que
cresce, fermenta e pulsa sozinho. A entidade faz todas essas coisas,
esse leviatã: respira, alimenta-se e engorda em cima de algo
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denominado indiferença dos cidadãos.
No séc. XII, o mestre Zen Budista, mestre Dokusan, dizia que todas

as coisas visíveis têm causas que vos são íntimas. Aqui todos são
adultos e ninguém dirá que foi pego de surpresa e que o Estado bateu
a sua carteira. Não façam isso. Sabemos exatamente o que estamos
fazendo com as pessoas que escolhemos, com as pessoas que
elegemos, com a nossa indiferença, pois nós nos retiramos de coisas
que não são nossas.

Meio ambiente é algo determinado pela própria Constituição,
portanto não é algo do Estado. No entanto, por que passamos os
últimos 30 anos entregando essa responsabilidade ao Estado se meio
ambiente é uma coisa nossa? É um direito fundamental tanto quanto a
água. Embarcamos nessa viagem, o que me parece muito alegórico.
Quando estamos na praia, de “short”, vendo o pôr do sol, dizemos:
“Que beleza é a natureza!”. Todavia, quando ficamos engravatados
num lugar como esse, chamamos a natureza de meio ambiente. Por
quê? Por que a Constituição estabelece a proteção ao meio
ambiente? Toda vez que a Constituição fala em natureza - e o faz
cerca de 40 vezes - não está tratando a natureza como natureza, mas
como sinônimo de índoles por um motivo muito simples. Nós,
ocidentais, começamos a acreditar que não pertencemos mais à
natureza. O próprio fato de existirmos, ou seja, a raiz da palavra
“existir” significa fazer um movimento de dentro para fora. Isso é
existir. Rompemos com a natureza. Um modelo grego de observação
nos impôs que dominássemos a natureza para chegarmos à verdade.
O modelo judaico cristão nos disse a mesma gênese, e a mesma
gênese nos disse: “Tudo o que eu criei está para vocês. Façam e
aconteçam”.

Como um mandato divino, de plenos poderes, depredamos e
devastamos a natureza. E hoje, às vésperas do dia da água, aqui
estamos atônitos e impotentes, sem saber nas mãos de quem confiar
as nossas esperanças.

Como disse a Maria Helena, onde estão as crianças? Cada geração,
em um certo momento, precisa acreditar que pode salvar o mundo. A
nossa geração passou.

Uma das pessoas que melhor entendeu a civilização grega, Werner
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Jaeger, quando escreveu “Paidéia”, na frase de abertura de seu livro,
diz que, quando uma civilização alcança um alto grau de refinamento,
essa civilização preocupa-se, prioritariamente, com a educação.

Se fôssemos tomados pelo que fazemos com a nossa educação
pública fundamental, seríamos neandertais. Este é o nosso país. Um
país que precisa ter vergonha de si mesmo. A cidadania precisa voltar
a ser altiva.

Quando falamos em desenvolvimento sustentável e em escassez,
com certeza alguém perguntará o que isso tem a ver com escassez.
Como tenho dito, tudo deve ser entendido dentro de um modelo de
percepção dos fatos. “Coisificamos” a natureza e agora, tardiamente,
achamos que estamos fazendo um grande favor de proteger a
natureza. Não é nada disso. Precisamos reconciliar-nos com a
verdade essencial de que temos uma natureza, ou melhor, somos a
natureza, pois fazemos parte dela.

O caminho da nossa perdição foi a ruptura com o estudo. Passados
2.500 anos, alcançamos um alto grau de conforto tecnológico, mas
será que alcançamos a felicidade, o homem cordial, já mencionado
aqui?

A resposta para isso está nas nossas mãos. É preciso repensarmos
a nossa própria ética, após termos maltratado tanto a natureza. É o
mesmo que ter uma velha mãe, que fez tudo por você, e você ainda
bater nela. Falando assim, parece cruel, mas é exatamente isso que
fazemos todos os dias com a natureza.

Primeiramente é preciso dizer a verdade: esse modelo morreu.
Também precisamos inaugurar uma nova ética, para que possamos
trazer de volta os valores que perdemos e que nos fazem falta. Não é
por acaso que esses valores são todos femininos: a educação, a
beleza, a natureza, a água, a história e a cultura.

Fui Juiz do Tribunal Latino Americano da Água no ano passado, e o
enredo dos 15 casos que julgamos na cidade do México é sempre o
mesmo: Estados e empresas gananciosos e comunidades tradicionais
e natureza massacradas.

Vou encerrar dizendo a minha opinião. Está nas nossas mãos; nós é
que temos de ser cidadãos à altura do porvir que queremos e das
crianças que desejamos defender. Não é por acaso que a minha
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divisa com a Maria Helena é que aquilo que fazemos na vida
repercute na eternidade. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado, Dr. Alexandre. Gostaríamos de
esclarecer que a Procuradoria da República tem 14 Estados sob sua
jurisdição, incluindo Minas Gerais e o Distrito Federal.

Palavras do Sr. Marco Antônio Fernandez
Boa-tarde a todos. Apenas agradecerei e prestarei alguns

esclarecimentos inicialmente. Estou aqui representando a Alice, a
nossa referência, a nossa embaixatriz e matriarca no Movimento Pró-
Rio Todos os Santos, que, abatida por um mosquitinho, encontra-se
temporariamente em Teófilo Otôni. Se possível, vamos resgatá-la
ainda hoje para participar conosco desse evento que o Deputado
acabou de anunciar, o lançamento do livro “Expedição Rio Todos os
Santos”. Essa é uma contribuição que podemos dar à discussão da
sensibilização social, tendo em vista que sintetiza mais uma das
experiências feitas em nome das águas e da vida, partindo do
princípio que isso se faz com todos. Se, por um lado, precisamos das
pessoas para agir e mudar a realidade das águas, também
precisamos de informação técnica. É como uma balança: de um lado,
a vontade das pessoas, a participação, a mobilização e a organização;
do outro, as informações técnicas para operacionalizar as ações.

O tema de hoje é muito interessante. Apenas as palavras “escassez”
e “sensibilização” nos convidam à reflexão. Não nos sensibilizamos
com a fartura e agora precisamos nos sensibilizar com a escassez. A
natureza, com 4,5 bilhões de anos - os 175 mil anos da espécie
humana é um lapso do tempo - e com a sua sabedoria, como mãe
zelosa que impõe limites aos filhos, com essa história de aquecimento
global e todas as bobagens que temos feito nos últimos anos, está
nos dando oportunidade de experimentar limites, de que precisamos.
O principal deles diz respeito aos relacionamentos. Presenciamos um
desrespeito contínuo por tudo e por todos na sociedade. Falta-nos
muita apuração nos relacionamentos, seja com nós mesmos, com os
nossos semelhantes e com os demais seres que convivem e
compartilham conosco o planeta Terra. O momento é absolutamente
propício e instigante para evoluirmos nas nossas relações
aprimorando-as.
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Agradeço, mais uma vez, o convite em nome do Movimento Pró-Rio
Todos os Santos, em nome da Alice Lorentz, que está em Teófilo
Otôni, e espero todos vocês no lançamento do livro. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Mais uma vez, agradecemos aos expositores a participação.

Gostaria de falar algo antes de abrir efetivamente o espaço para a
participação dos senhores e das senhoras.

Como já dito aqui, tenho certeza de que, neste momento, podemos
considerar-nos privilegiados de estar com tempo disponível e à
vontade para debater, refletir sobre temas tão importantes. As
palavras dos expositores, em especial, a do Procurador da República,
são instigantes - diria mesmo, provocadoras -, particularmente para
nós que estamos investidos em função e cargo públicos e estamos,
com a nossa representação, carregando a confiança e a expectativa,
a responsabilidade de representar bem tantas e tantas pessoas que
fizeram com que pudéssemos estar onde estamos.

Não somente entre nós, de Minas Gerais e do Brasil, paira um
sentimento de impotência, de impotência civilizacional, ou seja, falta
de compreensão de que estamos efetivamente envolvidos e imersos
numa comunidade de destino. Acredito que essa seja uma situação
atual do mundo. Como tem dito Frei Leonardo Boff: não haverá mais
Arca de Noé - ou nos salvamos todos ou nos perdemos todos.

Em razão da trajetória e da história de defesa dos ideais
democráticos e de liberdade de Minas Gerais e da participação de
tantos na história da Independência do Brasil, ecoa entre nós, por
mais controverso que seja, o brado da liberdade: “Independência ou
morte”. Hoje o novo brado, que alguns também estão fazendo ecoar
com as suas práticas e iniciativas, é a “interdependência ou morte”.
Várias pessoas já falaram sobre isso mais cedo.

Agora, ao abrirmos o debate, podemos aproveitar os momentos que
nos restam, tantas pessoas brilhantes que compõem a Mesa e tantas
outras importantes que apresentaram as suas exposições e são da
militância realizam um trabalho social, um trabalho na base, na defesa
e na luta ambiental, e talvez tenham títulos tão importantes quanto os
desses componentes. Agradecemos, mais uma vez, a todos.

Esclarecimentos sobre os Debates
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O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates.
A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção,
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Nísio de Souza Armani,

engenheiro mecânico da Abemec-MG e do Crea-MG, que fará uma
pergunta ao Prof. Ricardo Ferreira Ribeiro.

O Sr. Nísio de Sousa Armani - Boa tarde! Devido à importância do
fato, perfeitamente abordado por todos, faço a seguinte indagação:
Belo Horizonte, cidade onde nasci e tenho o prazer de viver, possui
mais de mil nascentes. A maioria foi drenada de forma burra, imbecil e
ignorante para a instalação de tubulações de esgoto e de água pluvial.
As poucas remanescentes ainda poderiam ser revitalizadas. É
possível, inteligentemente, fazer com que parte dessas nascentes
drenadas para a instalação de tubulações de água pluvial e de esgoto
renasçam em pontos estratégicos e sirvam para os lavadores de
carros e para outras atividades sem o perigo de que essa água esteja
contaminada por coliformes fecais? Essa água poderia ser usada na
geração de trabalho e renda e servir como água potável de mesa, se
devidamente monitorada pela Copasa, para que a população usufrua
dessa fonte da vida de que dependemos tanto. Essa é a minha
proposta.

Estão presentes pessoas ilustres da Defensoria que poderão fazer
com que as leis existentes no País sejam válidas não só para Belo
Horizonte, mas também  para  todo o País, haja vista que o Eng.
Sinval - não sei se ele está presente no momento - disse-me pela
manhã que, a cada dia, no mínimo uma nascente morre em Minas
Gerais ou no nosso País. Quando vamos parar com isso?

O Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro - Mais do que qualquer possibilidade
de virmos a definir leis ou ações do poder público em relação às
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nascentes, acho muito importante que aquelas que ainda existem
sejam tratadas pelas pessoas que possuem terrenos ou que são
vizinhos de nascentes, como se isso fosse um benefício que Deus
lhes deu. Infelizmente nós, das áreas urbanas, pensamos nas
nascentes como um problema que muitas vezes atrapalha o terreno. A
partir daí tentamos matar essa nascente para podermos ficar livres
dela.

A preocupação é como conservar essas nascentes e como
transformar aquelas pessoas que possuem uma propriedade ou que
moram ao redor delas em guardiães? Essas pessoas podem ter
vantagens na preservação dessas nascentes e que sejam apoiadas
para isso não só no sentido de ter algum tipo de incentivo, mas
apoiadas no sentido técnico: o que fazer com uma nascente, como
preservá-la - o senhor apresentou algumas sugestões - e como utilizá-
la de maneira sustentável. Esse é um princípio básico para pensarmos
em áreas urbanas e, mais ainda, em áreas rurais.

Há vários projetos que tratam do tema: guardiães da água.
Deveríamos trabalhar em vários projetos na perspectiva de envolver
as pessoas com a preservação da água e transformar esse tema
numa excelente oportunidade para discutir a questão ambiental.

O Sr. Marco Antônio Fernandez - Gostaria de fazer apenas uma
observação. A lógica do crescimento urbano é uma coisa
completamente maluca, completamente sem lógica. Belo Horizonte foi
construída há 120 anos, e a água não foi levada em consideração
porque àquela época - assim como agora em muitos lugares -
perpetuava-se a cultura da fartura. Há muita água. Estudamos na
escola que ela é infinita e renovável, então não há problema. A falta
de lógica do crescimento urbano ainda persiste.

Nos últimos dois meses, a duas quadras da Assembléia, sete casas
foram derrubadas. Essas casas contavam nossa história de
arquitetura neoclássica, de arquitetura modernista. Onde ficavam três
ou quatro carros, agora permanecerão 120. É uma coisa louca nossa
vontade de adensar. As cidades crescem no mesmo lugar. A lógica do
adensamento é a lógica da piora da qualidade de vida para todos. E,
claro, todas essas questões como preservação de nascentes vão
ficando no fim da fila. Obrigado.
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O Sr. Tonhão - Tonhão, de Paracatu. Quando o Almir foi Prefeito de
Paracatu, eu era Secretário de Meio Ambiente. Como ele diz, somos
parentes atrás da serra, porque o avô de um é irmão da avó do outro.

Todas as considerações feitas aqui são interessantíssimas, desde
as de meu companheiro Catatau, meu salva-vidas, até as do Dr.
Alexandre. Acho que temos escrito muitas coisas bonitas, temos
falado muitas coisas bonitas, temos muitas informações, mas,
pessoalmente, vejo que o terceiro setor está com a faca no pescoço.
Não conseguimos fazer com que a comunidade entenda, perceba e
participe desse processo conosco.

Até hoje não achei o segredo desse caminho. Militamos na área
ambiental há algumas décadas e, até hoje, não achei a direção para
fazer com que isso aconteça. A falta de comprometimento é de todos,
é da sociedade como um todo, dos governantes que nos representam.
A sociedade está muito despreparada, assim como as autoridades,
que são um reflexo da sociedade, muito longe de entenderem o
sentido do compartilhamento, da integração, da não-fragmentação.
Deveríamos ser unidos da mesma maneira que as moléculas de água.
Imaginem se as moléculas de água fizessem o que nós fazemos uns
com os outros!

Gostaria de falar rapidamente também sobre os crimes ambientais.
Acho que o poder público contribuiu com 90%, se não com a
totalidade, dos crimes ambientais, por falta do cumprimento das suas
obrigações, por não fazer com que a comunidade cumpra com seu
dever, cumpra as leis existentes. Acredito que o capitalismo fez com
que essa fragmentação ocorresse.

Outra coisa que gostaria de dizer é que procurei um companheiro
meu de Paracatu, produtor rural e disse: “E aí, como está a fazenda?
Está chovendo muito?”. Ele me respondeu: “Rapaz, tem nascente de
água no meu terreno inteiro e não sei o que faço”. Eu disse: “É muito
simples, vamos cercar e plantar árvores”. Ele me respondeu: “Não tem
jeito, porque não crio gado”. Então, a questão da consciência é outra
coisa complicada.

Para concluir, quero dizer que estamos vendo um movimento de
comitês de bacias pelo Brasil afora. Temos notícia de comitês em
vários Estados, mas por que esses comitês estão sendo criados?
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Exatamente por causa da escassez. A prova disso é que no Norte do
Brasil não existe comitê de bacia criado em nenhum Estado: lá tem
água de sobra. Obrigado.

O Sr. Alexandre Miguel Rodrigues - Boa-tarde. Trabalho há 14 anos
com limpeza de caixa-d’água. Considerando todos os investimentos
feitos no setor, ressalto que tenho jogado fora grande parte deles:
cerca de 100.000 litros de água por ano - não só eu, como todos os
que prestam serviço em limpeza de caixa-d’água.

Essa água é jogada fora devido a uma lei que determina que todo
prédio com mais de quatro andares deve ter uma reserva técnica de
incêndio, ou seja, essa água é destinada apenas ao sistema de
proteção ao incêndio, e, todas as vezes que vamos limpar a caixa
d’água, temos de jogá-la fora: cerca de 5.000 a 60.000 litros por
edificação.

Minha proposta é que essa lei seja mudada de forma a aproveitar
essa água, racionalmente, dentro da edificação. Essa é uma lei antiga,
criada na época em que se tinha a imagem de que a água era
abundante e não haveria escassez. Obrigado.

O Sr. Presidente - Dr. Alexandre, gostaria de sugerir-lhe que já
fizesse suas considerações finais, pois já estamos concluindo o
painel. Em seguida, os demais expositores também farão sua
conclusão.

O Sr. Alexandre Camanho de Assis - As formas de aproveitamento
inteligente são uma tendência mundial, não só no caso do reuso como
também no caso de vazões diferentes para, por exemplo, descargas
sanitárias. Na Europa, já é normativo haver descargas com vazão de
3 ou 5 litros, dependendo do que se faz no banheiro. Isso é muito
inteligente. No Brasil, o mesmo volume de água é despendido
independentemente do que se faz.

O Ministério Público, agora, pediu que, na construção da vila para os
jogos pan-americanos do Rio de Janeiro, fossem adotados todos os
parâmetros possíveis para a reutilização da água. Parabenizo essa
tendência e dou-lhe os parabéns.

Quero também secundar as palavras do antigo Secretário do Meio
Ambiente de Paracatu, pois existe um reflexo nas situações. Teremos
dias melhores, quando realmente tomarmos a decisão crucial de
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investirmos em uma nova educação fundamental que dê às novas
gerações um novo modelo e uma nova percepção.

Isso já vem sendo feito. Talvez tenha de pedir desculpas por ter sido
um pouco crítico, mas queria deixar claro o tamanho do problema. A
sociedade vem ocupando seu lugar aos poucos, e, se continuarmos
assim, poderemos esperar por dias melhores.

Mais uma vez, queria agradecer o convite. É a segunda vez que
venho a esta Casa para tratar de água. Estou sempre à disposição,
Presidente. Agradeço a atenção. Boa-tarde.

O Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro - Cada vez mais, ao pensarmos em
nossa relação com a natureza, devemos evitar pensar na
predominância humana e na vontade de adaptar o meio ambiente às
nossas necessidades. É necessário fazer um diálogo, e aí reside o
pulo-do-gato: tentar interpretar as necessidades de ambos os lados,
de acordo com o ditado popular “nem o cabrito morre nem a onça
passa fome”. Precisamos efetivamente conviver nessa relação.

Ao criador de Paracatu, digo que é perfeitamente possível - e já
existem várias experiências - criar gado e, ao mesmo tempo,
conservar as nascentes. É riquíssimo refletir sobre essas questões, e
é importantíssimo amadurecer essa relação.

Por último, quero mais uma vez agradecer. Esses eventos são
importantes para amadurecermos e trocarmos experiências de
diferentes óticas da sociedade.

O Sr. Marco Antônio Fernandez - Mais uma vez agradeço, e reforço
o convite para hoje, à noite: o lançamento do livro, que é uma
contribuição que oferecemos às articulações. Está-se realizando o 6º
Fórum das Águas, o primeiro foi em 2002. Quando este se realizou,
encontrava-me no Igam e dei minha contribuição. Percebo que nesse
período o mundo amadureceu muito em relação ao meio ambiente,
não por iniciativa própria, mas pela pressão externa da mãe natureza,
e temos de aproveitar essa oportunidade. Acredito que a “arca de
Noé” existe na aprimoração dos relacionamentos. Se aprendermos a
respeitar, a nos relacionarmos, temos chances, sim, de sobreviver,
flutuar e ir em frente nesse período que estamos vivendo, um
momento muito sadio de aprimoramento da alma humana. Muito
obrigado.
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O Sr. Paulo Célio de Figueiredo - Agradeço o convite. Queira Deus,
nosso grande arquiteto do universo, que consigamos empreendedores
sociais, para assumirem e começarem a agir. Aí, sim, teremos
transformações socioeconômica, política, histórica e ambiental. O
homem deve mobilizar-se, sensibilizar-se e começar a agir, de fato,
nos mínimos detalhes, quer seja na recuperação de uma nascente na
roça, quer seja na recuperação de uma criança abandonada, coisas
que são integradas. O caminho para isso é a educação. Educar a
criança de hoje é deixar de punir o adulto de amanhã. Educar a
criança de hoje é ter um empreendedor social formado, com
capacidade de agir e de transformar o meio ambiente, favorecendo o
nosso modo de viver e a nossa qualidade de vida. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa, a Secretaria de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Instituto Mineiro de
Gestão das Águas, O Fórum Mineiro de Comitês de Bacias
Hidrográficas e o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Minas Gerais manifestam seus agradecimentos às
autoridades e aos demais participantes desse primeiro debate.

2º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Presidência convida
a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Pedro Carlos Garcia Costa,
Consultor de Meio Ambiente desta Casa; José Roberto Scolforo, Pró-
Reitor de Pesquisa e Professor Titular em Manejo Florestal da
Universidade Federal de Lavras; Antônio Eduardo Leão Lanna, PhD,
Consultor em Recursos Hídricos e Presidente da Câmara Técnica do
Plano Nacional de Recursos Hídricos do Conselho Nacional de
Recursos Hídricos; Alberto Simon Schvartzman, Mestre em
Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos; e João Clímaco
Soares de Mendonça Filho, Coordenador do Fórum Nacional da
Sociedade Civil na Gestão de Bacias Hidrográficas - Fonasc - e
Representante da Sociedade Civil no Conselho Nacional de Recursos
Hídricos.

Palavras do Sr. Pedro Carlos Garcia Costa
Exmo. Sr. Deputado José Henrique, colegas da Mesa, senhores e

senhoras, colegas da Casa, coube-nos a honra de tratar desse tema.
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Faremos uma breve introdução ao que, certamente, será feito com
muito mais brilho pelos palestrantes.

Julgamos oportuno tratar da contextualização das políticas públicas.
Esta Casa desenvolve um trabalho, especialmente em relação às
águas, há quase duas décadas e prima por trazer a este Plenário
debates contendo contraditórios a respeito desse tema. Nesse
ambiente, engendram e geram as políticas públicas.

Coletamos dados de alguns autores para trazer alguns conceitos.
Esta Casa segue caminhos que levam à geração de políticas que,
basicamente, estão fundamentadas na participação de entes
colegiados que contribuem em sua execução. Assim, o conceito de
público não estatal, expressando uma forma de organização social
paralela ao Estado, seria um dos espaços por excelência de geração
de políticas públicas. Essa é uma questão que ainda não está
perfeitamente equacionada dentro do Direito no País.

Os conselhos de direito previstos na Constituição Federal, dos quais
o mais notável exemplo em Minas Gerais é o Copam, resultado da
nossa Lei Estadual de Política Ambiental, são entes que
regulamentam direitos sociais, tais como a Lei Orgânica da Saúde, o
Estatuto da Criança e do Adolescente, a já citada Legislação
Ambiental, a Legislação de Assistência Social, entre outros que
também carecem de operacionalização adequada. Raramente há
conselhos que cumprem as suas funções integralmente.

Sobre o papel dos conselhos, o jurista Celso Daniel os explica como
espaços que não são meramente estatais nem meramente
comunitários. Conselhos, na nossa acepção, devem ser ambientes e
espaços onde atuam de forma paritária os poderes públicos e as
organizações sociais, enfim, a sociedade em geral. Essa avaliação,
não apenas no que diz respeito à separação entre direito público e
privado, é uma relação verdadeira e estabelece um lugar típico nos
conselhos para atuação da sociedade. É o espaço mais adequado
para gerar e conduzir as políticas públicas.

Também há que considerar que há uma estreita relação entre os
temas abrangidos pelas políticas públicas e os direitos humanos. Uma
das características do movimento de ampliação do conteúdo jurídico
da dignidade humana é a multiplicação das demandas por esses
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direitos, muito diversificadas e pulverizadas na titularidade dos
indivíduos. Na realidade, à medida que avançamos no nosso
arcabouço constitucional, fomos estabelecendo direitos que são
demandas diretamente provenientes da sociedade, que confluíram no
conceito de políticas públicas. Trata-se de um movimento que leva a
uma incessante ativação dos órgãos estatais, que pode engendrar o
caos e a confusão de atribuições se não se inserir no contexto de um
planejamento estratégico, o qual se destina a permitir que todos os
entes do conselho tenham voz e participação na condução daquelas
políticas.

O planejamento, sob a perspectiva democrática, é o árduo exercício
de combinar demanda social, determinação política e conhecimento
técnico da realidade, o que poderá levar a decisões capazes de
reverter situações insustentáveis de privação e desigualdade. É o
caso do desenvolvimento em áreas com notória escassez de água.
Em algumas palestras pela manhã, ouvimos afirmações,
absolutamente corretas, de que o Estado de Minas Gerais, também
conhecido como a caixa d’água do Brasil, não é um Estado
tipicamente caracterizado por áreas de escassez de água. Entretanto
apenas a presença da água não leva ao desenvolvimento. É
necessária uma estruturação legal e institucional que permita acesso
adequado à água de acordo com os conceitos básicos de
determinação de prioridades e de estrutura de demandas de uso.
Como estão estruturados os comitês de bacia hidrográfica e que
devem operar nesse contexto de políticas públicas? A lei que criou os
conselhos em Minas derivou de uma situação ideal na criação dessas
políticas públicas, no bojo de um seminário que contou com a
participação de mais de 600 representantes de órgãos e entidades
ligados ao setor da água.

Os senhores se lembram muito bem - alguns aqui participaram - do
primeiro e do segundo seminário “Águas de Minas”, realizados nesse
período a que me referi: de 1980 em diante. Aliás, o segundo
seminário contou com um aspecto ainda mais interessante do ponto
de vista da discussão e do debate dos temas, que levaram a traçar
essas diretrizes que permitem criar as políticas públicas. O segundo
seminário foi interiorizado, e a Assembléia Legislativa percorreu mais
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de 10 pólos regionais de Minas Gerais na busca e coleta de
informações, para a construção da política de recursos hídricos do
Estado de Minas Gerais.

Portanto o que gostaríamos de deixar em relação ao conceito de
políticas públicas está expresso nessa projeção: “Toda política pública
é um instrumento de planejamento, racionalização e participação
popular”. Esse tripé é fundamental na questão das políticas publicas.
“Os elementos das políticas públicas são o fim da ação
governamental, as metas nas quais se desdobram esse fim, os meios
alocados para a realização das metas e, finalmente, os processos de
sua realização”.

Assim, o conceito de política pública pode ser expresso da forma
como apresento: “A expressão pura e genuína do interesse geral da
sociedade, o que, num processo legítimo, pressupõe seja a demanda
social auscultada em instâncias democráticas, enfrentada de forma
realística pela instituição formuladora e solucionada à luz de possível
consenso entre os atores sociais a partir de eficaz fluxo de
informações”.

Nesse contexto, fica a pergunta: temos políticas públicas para tratar
as questões do desenvolvimento, do enfrentamento e do convívio
harmônico com a escassez de água? Não. No nosso entendimento, as
ações que sempre empreendemos no combate à escassez de água
são mais de cunho social, mais restritas a determinadas formulações,
como é o caso da distribuição de água por meio de carros-pipas; a
construção de cisternas para a acumulação de água de chuva, um
elemento interessantíssimo para a resolução individual e conforto de
uma família que reside especialmente na zona rural; a perfuração de
poços tubulares profundos, e, em Minas, no final da década de 80, a
Fundação do Centro Tecnológico de Minas Gerais fez um amplo
cadastro em que se levantou mais de 20 mil poços tubulares no
Estado, dos quais mais de 90% estavam desequipados ou com o
funcionamento deficiente, praticamente considerados poços secos
devido a problemas na execução desses poços, e não exatamente
pela falta de água; e, por último, para encerrar, a questão da
construção de pequenas barragens, que também, em razão do que foi
dito, apresentaríamos como a construção de barragens de médio e
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grande portes.
A construção de barragens como um projeto de recuperação de

bacia hidrográfica, na verdade, é uma política com uma visão muito
limitada do que é uma recuperação de bacia hidrográfica.

Na realidade, a intervenção que se faz para a recuperação de bacia
hidrográfica tem de ser sobre a totalidade do ciclo hidrológico. Isso
reflete não apenas na questão de procurarmos manter vazões nos
rios, mas também de criarmos métodos e técnicas que permitam
maior infiltração da água no subsolo para que essa água, ao infiltrar,
abasteça os lençóis subterrâneos e mantenha as fontes vivas.

O Frei D. Luiz Cappio, numa palestra de que participei em Pirapora,
há cerca de quatro anos, já observava que os nossos rios têm uma
diferença fundamental com os grandes rios europeus e também com
os grandes rios da parte oeste do continente sul-africano.

Eles têm suas nascentes em áreas de geleiras, que os mantêm
durante o período seco. No nosso caso, o que mantém os nossos rios,
os rios do Brasil de Tordesilha, são as infiltrações, ou seja, as
precipitações. A parte da infiltração que se destina ao subsolo
alimenta o lençol subterrâneo e, conseqüentemente, mantém as
nascentes, que são as mantenedoras das vazões de base dos rios, no
período de seca.

Para encerrar, uma pequena referência. Poderíamos estar vendo ali
o nosso Rio São Francisco, mas, na realidade, estamos vendo a Bacia
do Nilo. Essa é uma bacia peculiar, apesar de ter sua origem também
nas neves do Kilimanjaro. É um rio que atravessa uma região
desértica. Vejam que, ao longo do seu vale - a lista verde -, está toda
a sustentação da população do Egito em termos de produção agrícola.
São 50 milhões de pessoas que vivem às margens do Nilo,
sustentadas pela produção agrícola daquela faixa de terra.

“Terra cansada” é uma expressão com a qual devemos ter muito
cuidado, porque, na França, existem vinhedos com mais de 2.500
anos, plantados nos mesmos locais - logicamente não a mesma
planta, mas a área cultivada. Também existe uma cultura de pelo
menos 5 mil anos ao longo do nosso São Francisco africano. É
exatamente isso o que Minas Gerais corre o risco de perder com a
transposição, com todas as nossas terras irrigáveis às margens do
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São Francisco, sem que possamos utilizá-las caso haja outorgas
excessivas, manejo inadequado, ausência de uma política pública
para tratar a questão do São Francisco como um rio essencial para a
vida de cinco Estados brasileiros, que estão ao longo de sua calha
para a jusante de Minas Gerais.

Se observarmos que só a construção de uma barragem no Rio
Paracatu, conforme projetada desde a década de 60, pelo projeto
Canambra, inundaria cerca de 1.400km² - vale dizer, 140.000ha -,
diríamos que a perda dessas terras para regularizar o São Francisco,
no sentido de dotá-lo puramente de água, a fim de possibilitar a
transposição, levaria o nosso Estado a sofrer o impacto de perder
cerca de 50% daquilo que se pretende irrigar no Nordeste setentrional,
ou seja, os 300.000ha falados no projeto.

Muito obrigado. Devolvo a palavra à Mesa, para os senhores
palestrantes.

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

Palavras do Sr. José Roberto Scolforo
Boa tarde a todos, boa tarde à Mesa. Saúdo meus companheiros, na

pessoa do Deputado José Henrique, e o Plenário, quando gostaria de
fazer uma referência especial a uma pessoa que sempre trabalhou
fortemente pela causa ambiental, o ex-Deputado Laudelino Augusto,
companheiro de outras jornadas. A todas as demais pessoas, meus
cumprimentos.

Na realidade, venho falar do resultado de uma política pública e
tecer algumas considerações em relação às respostas que isso pode
acarretar para o Estado de Minas Gerais. Venho mostrar um exemplo
de uma das muitas ações que podemos desenvolver no contexto de
uma política pública.

Esta Casa definiu, há tempos, que uma das questões prioritárias
para Minas Gerais seria conhecer a vegetação existente no Estado -
seja do ponto de vista quantitativo, seja do ponto de vista qualitativo.
Isso se deu por alguns motivos, sendo um deles o objeto deste
evento, ou seja, a questão da produção de água. Mais que discutir a
respeito de sua escassez, gostaria de falar sobre sua produção para
tentar apresentar alguma alternativa, a fim de que possamos atacar
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essa questão de forma mais imperiosa e forte. Essa ação sobre o
inventário florestal de Minas Gerais é uma parceria, ou seja, uma
política pública definida na Assembléia a ser executada pelo Instituto
Estadual de Florestas, com participação da Universidade Federal de
Lavras.

Poderia falar sobre vários temas, mas escolhi um único exemplo
para tentar mostrar-lhes aonde podemos chegar em termos concretos.
Optei pela revitalização, preservação, proteção e conservação da
Bacia do Rio São Francisco no Estado de Minas Gerais. Trata-se de
um modelo que desenvolvemos para o São Francisco, que está sendo
levado às demais bacias e sub-bacias do Estado de Minas Gerais.
Dentro desse contexto, enfatizarei as áreas de preservação
permanente, todavia poderia dar ênfase às nascentes, à reserva legal
ou às áreas de recarga, que também são objeto desse trabalho. Dada
a exigüidade do tempo, repito, ressaltarei a preservação permanente.

Numa primeira fase, partimos da premissa de que, se queremos
apresentar alguma solução, é fundamental conhecermos o problema,
sendo importantíssima uma visão de cima para que possamos
enxergar, de forma mais apropriada, toda a malha hidrográfica
existente no Estado. Dessa forma, trabalhamos, a partir de imagens
de satélites, com um componente, o geoprocessamento, que nos
permitiu mapear os cursos d’água. É incrível, mas hoje, apesar de
toda a tecnologia e de todo o aparato existente, não temos ainda
todos os cursos d’água de Minas Gerais e do Brasil mapeados.
Normalmente apenas os maiores cursos d’água - os que têm mais de
30m de largura - são mapeados. Há dificuldades em se mapear
cursos d’água menores, e isso, lógico, em um programa de políticas
públicas, representa um enorme problema.

Verificamos, a partir da preocupação de “enxergar de cima”, que é
assustadora a ausência de áreas de preservação permanente, ou
seja, de áreas que protegem os rios e os cursos d’água contra o
assoreamento, para que as águas sigam seu curso natural. Temos
dados quantificados para cada Município de Minas, mas não os
citarei, entretanto informo que existe um conflito muito grande entre a
conservação de um recurso, que é responsável pela produção da
água, e seu aproveitamento econômico.
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Encontrar uma alternativa concreta, a fim de que o cidadão que está
na ponta promova a proteção desse recurso, é uma ação crucial. Em
Minas Gerais, trabalhamos com imagens de todo o Estado. São 35
cenas de imagens de satélite, e cada uma tem 180km por 180km.

Só para vocês terem uma noção, apresento-lhes, no alto do canto
esquerdo desse “slide”, uma imagem de satélite. Ali há cursos d’água.
Apropriamo-nos também de outras informações, a exemplo de limites
municipais, redes de estradas, etc. Desse modo, compomos camadas
de informações, a fim de promovermos uma interpretação mais
apropriada. Além disso, compomos modelos de elevação de terrenos,
o que é muito peculiar em Minas, já que o Estado é essencialmente
montanhoso. Isso é importante, visto que vegetação tem tudo a ver
com inclinação, com altitude. Então, em razão dessa questão, ela
ocorrerá em maior ou em menor grau.

O nosso trabalho consistiu em mapear os rios de cada uma das
bacias. No “slide”, à direita de vocês, vemos o exemplo de um rio
mapeado. Temos de identificar as áreas de preservação permanente.
Em virtude de definições legais, elas variam em razão da largura do
rio. O meu exemplo trata de preservação permanente, mas, como já
disse, poderia mostrar uma nascente, porque também trabalhamos
com essa questão, com recargas, etc.

Partimos para um mapeamento da vegetação para verificar, nas
áreas de preservação, o que existe e o que não existe de vegetação e
de conflito no cumprimento da legislação. Temos, então, um mapa de
vegetação gerado a partir das imagens de satélite, que nos
permitiram, usando tecnologias apropriadas, construí-lo. Com um
mapa dessa natureza, em que as áreas de preservação estão
definidas, podemos trabalhar observando os fragmentos de vegetação
nativa existentes às margens dos cursos d’água.

Diante disso, passamos a conhecer a vegetação ali existente. Como
se observa nesse “slide”, uma parte expressiva das margens dos
cursos d’água não tem proteção. Naturalmente, a possibilidade de
assoreamento de um curso d’água, nessa condição, é muito maior.
Para propormos a revegetação dessas áreas, devemos respeitar a
condição do ambiente, e não levar para lá espécies exóticas, que não
lhe pertencem. Dessa maneira, elegemos fragmentos representativos
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e passamos a conhecer a flora local, propondo modelos que permitam
novamente a instalação da vegetação nativa.

Naturalmente, estamos tendo cuidado, pois essas áreas devem
receber também espécies nativas produtoras de frutos comestíveis e
de florada, a fim de que o agricultor sinta-se estimulado a restabelecer
a área de proteção ciliar dos rios e, ao mesmo tempo, a obter ganhos
com apicultura, coleta e beneficiamento de frutos e de sementes.
Dessa maneira, ele não enxergará a área como um espaço
imobilizado com a finalidade apenas de cumprir uma obrigação legal
que não é dele. Estamos tentando nos aproximar dos agricultores
para que, ao mesmo tempo que cumprem a responsabilidade social,
fundamental na questão, possam auferir alguma renda que justifiquem
essas ações.

Lançamos parcelas nessas áreas - esses retângulos brancos
dispersos - para não subestimarmos a flora de uma região. As equipes
vão ao campo, medem as árvores, seja o diâmetro, seja a altura.
Coletamos materiais botânicos para, em um herbário, fazermos a
identificação correta das espécies. De acordo com esse trabalho que
propagará as várias ações de política ambiental lastreada em
vegetação, lançamos 4 mil parcelas no Estado de Minas Gerais.
Essas parcelas têm 10m de largura por 100m de cumprimento. Já
identificamos 2.300 espécies arbóreas acima de 5cm de diâmetro,
tomadas na altura de 1,30cm, que chamamos de “altura do peito”.
Identificamos mais de 100 novas espécies arbóreas que ocorrem no
nosso Estado, que, até então, não haviam sido descritas ou
catalogadas em nenhum outro estudo. Isso mostra que há um
patrimônio desconhecido, e é preciso cuidado para que não
dilapidemos mais ainda o ambiente.

Conseguimos que esse esclarecimento do mapa seja uma
informação oficial do Estado de Minas Gerais. Para os interessados
nesse trabalho, nos dias 20 e 21 de setembro, publicaremos um
evento dessa natureza. A partir dessa informação da flora e outras
informações do ambiente, como precipitação, solo, latitude, altitude,
conseguiremos descobrir e discernir os grupos de vegetação, no
nosso caso, a Bacia do São Francisco. Então, da interação do
ambiente com a vegetação, descobrimos sete grandes grupos. Com
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eles, desejamos, fazendo a relação da flora com as características
ambientais, extrapolar as áreas que trabalhamos para o todo da bacia.
E chegamos a um modelo dessa natureza. Com isso, fazemos uma
prescrição de como conduzir a revegetação, seja por plantios, seja por
estímulo da regeneração natural, seja simplesmente por cercamento
de áreas para impedir a presença do animal doméstico, em essência,
um agente que não permite a instalação da vegetação, principalmente
a ciliar.

Eu ia explorar um pouco mais o assunto falando sobre o custo dessa
alternativa. Entretanto, gostaria de justificar, a partir dessas fotos, as
situações de proteção dos nossos cursos d’água e por que fiz opção
de apresentar algo mais técnico, apesar de não fazer nenhuma
explicação técnica nem mesmo profunda, e alguns exemplos de
degradação, patentes no caso do Rio São Francisco.

Essas fotos do Rio São Francisco mostram a falta de proteção do
curso d’água e o motivo pelo qual há diminuição de água. O
assoreamento não é o único motivo, mas é um fato importante no que
diz respeito à redução de água.

Observem o leito do Rio Paracatu e a quantidade de assoreamento
e de bancos de areia naquele local. No Rio Urucaia, podemos
observar queimadas e, no Rio Verde Grande, parte do leito é
absolutamente areia. Já não é mais um rio contínuo, a não ser na
época das chuvas. Isso justifica o fato de trabalharmos modelos para
que haja situações como essa, ou seja, uma situação em que
possamos proteger os cursos d’água e as espécies existentes naquele
local, mas agregando-lhes espécies nativas que podem promover
renda e inserir o cidadão como co-responsável nesse processo de
revitalização para produção de água.

Aqui estão outros exemplos de um pântano existente em Minas, que
é a situação que buscamos. Esse mesmo modelo que estamos
trabalhando e que divulgaremos no mês de setembro também será
apresentado para as áreas de recarga e de entorno de nascente. Para
que uma política dessa natureza realmente aconteça, deve haver
interação com o terceiro setor, mas é fundamental a participação do
Estado para que os agricultores, de fato, implementem esse tipo de
ação. Uma das coisas fundamentais de políticas públicas e que são
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patentes é que discursamos e apresentamos soluções, mas não
conseguimos chegar na ponta e implementar ações viáveis, pois elas
custam recursos, envolvimento de organizações e não partem do
princípio de que, para haver sucesso na atividade, seria fundamental a
participação da sociedade. Obrigado.

Palavras do Sr. Antônio Eduardo Leão Lanna
Vou postar-me à esquerda, e não à direita, como os demais

palestrantes, não por questão ideológica, mas para que os senhores
desentortem o pescoço.

Na pessoa do Presidente, cumprimento os colegas palestrantes e
agradeço o convite para estar em Minas Gerais, algo que faço com
muita satisfação por aqui estarem minhas raízes familiares, entre
outros fatores. Assim, a vinda a Minas Gerais sempre é para mim um
resgate da muita saudade que sinto da minha infância e de parte da
juventude em férias memoráveis em Rio Casca, na região da Mata
mineira. Agora longe daqui, no Rio Grande do Sul, quase na fronteira
com o Uruguai, ainda atuo nessa área de recursos hídricos e tenho
podido, então, compartilhar com os colegas mineiros algumas coisas
que vamos aprendendo nessa lida de engenheiro, consultor, professor
universitário e membro de algumas comissões junto ao governo
federal, como é o caso da Câmara Técnica do Plano Nacional de
Recursos Hídricos.

No momento em que estamos iniciando o detalhamento dos
programas do Plano Nacional de Recursos Hídricos, o que tenho para
dissertar brevemente para os senhores diz respeito a uma
preocupação que me afeta particularmente. Essa preocupação vem
não apenas da vivência profissional, mas também devido a um fato
que se apresentou mais recentemente na minha vida.

Há pouco tempo, tornei-me ajudante de minha esposa: ela,
pecuarista, e eu, seu ajudante. A nossa propriedade localiza-se quase
na fronteira do Uruguai, no Município de Lavras do Sul, Rio Grande do
Sul. Estamos na iminência de ter parte dessas terras inundadas por
uma barragem cujo objetivo é irrigar arroz. Isso para mim foi um fato
bastante emblemático, pois a vida inteira - já tenho 36 anos de
profissão - venho trabalhando para viabilizar a construção de
barragens. Tive oportunidade de trabalhar em muitos casos, quando,
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de repente, me vi situado na posição contrária, que percebia, mas não
com aquele envolvimento emocional, que é o envolvimento de alguém
que tem parte de suas terras ameaçadas, ou melhor, inundadas por
uma obra. O nosso plano era levar adiante a criação de gado de corte,
mas nos vimos ameaçados por essa obra.

Não por ser um dos afetados, mas o meu conhecimento profissional
indica que esse é um mau investimento, sob qualquer ponto de vista
que se possa visualizar. Neste momento, entendo muito mais do que
entendi em outras oportunidades a relutância do Estado de Minas
Gerais em aceitar, por exemplo, o projeto de transposição do Rio São
Francisco. Como diz o ditado popular, pimenta nos olhos dos outros é
refresco. Às vezes, fico preocupado em saber se, em outros
momentos, não agi exatamente de acordo com essa frase. Então, de
alguma forma, poderia estar até mesmo me penitenciando, embora
sempre tenha procurado, na minha vida profissional, agir de acordo
com a técnica, sem me deixar envolver muito com outros fatores que
extrapolem essa área.

O que me levou a fazer essa exposição - já comecei falando das
preocupações de detalhamento dos programas do Plano Nacional de
Recursos Hídricos - foi a necessidade premente de que um desses
programas leve em consideração os critérios de avaliação de projetos,
que são adotados neste país. Estou-me referindo não só ao projeto de
transposição do Rio São Francisco, mas também àquela pequena
barragem que vai inundar alguns poucos hectares da propriedade de
minha família, no Sul do Rio Grande do Sul.

Devido a minha vivência profissional, em relação aos projetos
públicos, especialmente aqueles da área de recursos hídricos, assim
que o processo de análise é iniciado, já existe uma convicção por
parte de seus empreendedores, governo federal, governos estaduais,
Secretarias de Estado ou Ministérios, de que aquele projeto é viável,
desejável e aceitável. Não vou discutir aqui se essas convicções que
fazem com que os governos decidam pela implantação de um projeto,
“a priori”, dos sistemas de avaliação, são ou não legítimas.

Existem casos que manifestam a legitimidade da obra, mas não são
regra. É exatamente por isso que o serviço de avaliação de projetos é
contratado. Mas aí está a grande falha do processo. Posso dizer isso
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como observador interno porque, várias vezes, fui contratado como
consultor, até mesmo de projetos de transposição. As construtoras
são contratadas por um Ministério, uma Secretária de Estado, mas,
para elas, está muito claro que o seu papel não é avaliar se o projeto
é bom ou não. Isso já foi decidido politicamente. Os contratantes já
têm a convicção de que o projeto é válido, viável. Sendo assim,
pensando em sua sobrevivência e em futuros contratos, as empresas
dão um jeito de viabilizá-los. E, às vezes, até conseguem, com
inteligência e bons projetos, mas alguns não têm nenhuma viabilidade,
e existem vários desse tipo. Não vou me referir aos dois projetos
citados anteriormente. Os senhores já têm convicção formada. De
qualquer modo, em casos de total inviabilidade, é possível provar no
papel que o projeto é viável econômica e financeiramente, o que é
muito fácil. Se as construtoras fossem investidores privados, haveria
penalização, investiriam o seu dinheiro pagando aquele
empreendimento com o retorno próprio. No entanto, quando se
analisa sob a perspectiva de um projeto público e havendo espaço
para propaganda, avaliamos os benefícios para toda a sociedade.
Muitas vezes, o governo não consegue nem sequer recuperar os seus
investimentos e o faz a fundo perdido, segundo a premissa de que
serão compensados pelos grandes benefícios que, hipoteticamente, a
sociedade terá. Nem sempre isso ocorre. Baseado em 36 anos de
experiência profissional, afirmo que há uma série de artifícios que
podem fazer com que um projeto que não tenha viabilidade alguma
passe a tê-la. Amanhã à tarde deverei dar um curso de 3 horas sobre
a avaliação de projetos e poderei estender um pouco mais esse
assunto.

Quanto ao projeto da barragem que me afetará pessoalmente, trata-
se de irrigação de arroz. Qualquer estudo sério sobre o tema pode
comprovar que o arroz não gera renda suficiente para pagar um
investimento dessa ordem, numa grande barragem. Sendo assim, o
que a construtora faz? Ela diz que, na verdade, não se trata apenas
de arroz; a barragem vai abastecer uma determinada cidade que
possui problemas de abastecimento porque o arroz retira muita água
durante o período de estiagem. E a maneira mais fácil e barata de
resolver o problema é simplesmente reduzir o consumo de água
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nessa plantação e não construir barragem. E ainda pode inventar que,
como cítrus ou uvas estão sendo plantadas em determinada região,
tudo aquilo será irrigado, ou que haverá um lago, uma recreação
fantástica numa área que fica a 42km de qualquer estrada asfaltada,
numa região que tem outros lagos para servir de recreação e que,
portanto, entram no projeto como benefício para a sociedade - mas
não tem nenhuma consistência.

Esse aspecto me leva a ficar bastante cético porque, na realidade, o
que existem são consultores que fazem aquilo que quem está
pagando - os governos - quer ouvir, e não há o contraditório, algo
muito estimado e necessário nesta Casa. Quando muito, o Tribunal de
Contas do Estado ou da União avaliam, mas sem capacidade técnica
para saber se realmente aqueles benefícios apresentados no projeto
são reais ou não.

Sempre acompanhei de fora esse assunto bastante polêmico, que é
o projeto da transposição. Desculpem-me, mas, na realidade, sempre
me pareceu que, em Minas Gerais, todas as alegações que fazem
contra o projeto - como as de que faltará água ou a água já está
outorgada - são um tanto exageradas. Aceito-as, baseando-me em
alguns estudos como os da ANA, dos quais não tenho por que
duvidar, pois é uma entidade de Estado e, na verdade, entrou aí para
estabelecer uma visão equilibrada sobre o assunto. Não seria esse o
problema. Aceito discordâncias a respeito.

Parece-me que projetos como o da transposição têm como grande
falha exatamente isso que estou dizendo. O que é apresentado como
benefícios desse projeto são coisas hipotéticas, que ninguém sabe se
ocorrerão. Não existe nenhum controle para avaliar se o que é
apresentado como benefício tem um mínimo de garantia de que
ocorrerá.

Lembro-me de que, por meio de um estudo que realizou há uns dois
ou três anos, o Banco Mundial concluiu e avaliou que, dos 11 projetos
de irrigação no Brasil - um deles em Minas Gerais e 4 “ex-post”; aliás,
“ex-post” significa após o projeto, ou seja, terminada a implantação do
projeto, verificando, com base na realidade e não na hipótese do
projeto, o que ocorreu em termos de benefício e de custo - foram
confirmados como totalmente inviáveis sob o ponto de vista
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econômico. No entanto, esses quatro eram projetos de irrigação.
Então, desses 11 projetos, 40% da área irrigada estavam nos 4
projetos inviáveis.

Esse é um sinal, um indício importante que pede um
aperfeiçoamento na nossa sistemática de avaliação de projeto.
Pretendo levar isso para o plano nacional, ou pelo menos tentar
convencer as pessoas que, neste momento, encontram-se reunidas
em Brasília, na primeira Oficina de Detalhamento dos Programas e
Subprogramas, de que há necessidade de um subprograma para
definir claramente esse controle que deve haver sobre projetos - aliás,
são controles de natureza técnica que devem ter os Tribunais de
Contas, da União e do Estado, assessorados por técnicos que
entendam da área e possam confirmar ou não se esses projetos
apresentam efetivamente aquela grande viabilidade, que, em razão
dos interesses próprios de bom relacionamento com os contratantes,
as construtoras terminam demostrando.

Portanto, era o que queria dizer aos senhores. Mais uma vez,
agradeço a todos a oportunidade de estar aqui. Obrigado.

Palavras do Sr. Alberto Simon Schvartzman
Boa-tarde a todos. Cumprimento o Deputado José Henrique, em

cuja pessoa cumprimento os demais membros da Mesa.
Primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui. Fico muito
honrado em fazer parte da Mesa com o ilustre Prof. Lanna e o Prof.
José Roberto Scolforo. Ative-me exatamente ao tema “As políticas
públicas e a escassez de água”. À minha exposição darei uma
conotação diferente dos outros depoimentos e das palestras
anteriores. Pretendo ser mais otimista que as outras pessoas, dizendo
o que está sendo planejado e feito, particularmente em Minas Gerais,
conduzido pelo Igam.

O Estado possui um panejamento denominado Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI -, criado a partir de um diagnóstico
realizado pelo BDMG, em 2003, chamado Minas Gerais do Século
XXI. Nesse diagnóstico, procurou-se conhecer toda a realidade do
Estado por meio de uma reflexão feita por 10 especialistas - 10
volumes - em todas as áreas onde o Estado atua ou onde deva atuar.
Levantaram-se todas dificuldades, fizeram uma reflexão de todas as
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políticas passadas, da nossa posição em relação ao Brasil e em
relação ao mundo, onde as nossas políticas são deficientes. Esse
documento serviu de base para a elaboração do PMDI, que possui um
horizonte até 2020. Aliás, esse plano está sendo revisto. A partir da
sua elaboração, foram tirados alguns projetos estruturadores que
compuseram o Programa Geraes, que reúne os programas prioritários
do Estado. Há também outros projetos prioritários que compõem a
carteira que diz onde o Estado deve atuar prioritariamente. A partir
daí, serão definidas as políticas públicas. Em vista do PMDI, são
definidos os projetos prioritários, as políticas e o PPAG no período de
2004 a 2007 e, agora, de 2007 a 2010.

Por coincidência, esse plano identifica uma linha imaginária nas
regiões Norte e Nordeste do Estado de Minas Gerais, uma área mais
carente, onde há o mais baixo IDH. Exatamente nessa região há
escassez de água. Nessa região, não há somente eventuais
problemas de água. Associados a isso, há também outros, como o
desemprego, o desenvolvimento, o uso desordenado do solo e dos
recursos naturais. Exatamente numa região onde há escassez de
água, o IDH é baixo, acarretando atraso. Ali preferencialmente serão
desenvolvidas as políticas públicas; tanto assim é, que o Estado,
voltado para essa região, desenvolveu alguns projetos prioritários,
para acabar com as desigualdades sociais.

A escassez de água, tema deste fórum, ocorre por vários motivos.
Não ocorre somente nas regiões Norte e Nordeste do Estado, nos
Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus, na bacia do
Pardo; pode existir em qualquer região do Estado, onde a demanda
for superior à oferta. Mesmo nas bacias do Rio Paracatu e do Rio
Araguari, onde há água, eventualmente poderá haver escassez, pois
as demandas são superiores às ofertas, às disponibilidades hídricas.
Portanto a escassez é um conceito relativo, tem que ver com o uso, os
costumes, as demandas, os usuários. Também está relacionada com
a poluição. Numa região onde a água é abundante, pode ocorrer de
ela estar indisponível para o consumo, pois pode estar poluída.

A escassez ocorre não apenas na região semi-árida, não apenas no
Nordeste brasileiro, no Norte e no Nordeste do Estado de Minas
Gerais, ocorre também onde as demandas são superiores e
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eventualmente onde há escassez natural. Esta está ligada a um
conceito de aridez. Em nosso país, temos a região semi-árida, onde a
evapotranspiração é superior ao volume precipitado. Ali há uma aridez
relativa.

No Estado de Minas Gerais, o Igam, órgão gestor de recursos
hídricos, tem estudos que nos informam sobre a disponibilidade
hídrica das regiões. Esse é um mapa temático e informa sobre os
rendimentos mínimos específicos das águas superficiais. Verifica-se
que, nas regiões Norte e Nordeste, a região mais avermelhada é onde
há baixo rendimento específico de água superficial. Provavelmente ali
teremos problemas de escassez de água. Mas não somente ali. No
Triângulo também temos uma ponta onde há problemas de escassez
de água, e em todo o Estado temos diversos pontos. Muitas vezes o
atraso de chuvas pode causar um episódio de seca e eventualmente
um episódio de escassez de água.

Quanto às águas subterrâneas, também temos mapeados, de uma
maneira especializada, a disponibilidade das águas subterrâneas no
Estado de Minas Gerais. Na região azul, temos mais disponibilidade
de águas subterrâneas; na região vermelha, há menor disponibilidade
específica. Na região Nordeste do Estado, mais uma vez, uma
escassez de águas subterrâneas. Essa escassez não impede que
haja um abastecimento ou um suprimento de água. Não estamos num
clima desértico, estamos em uma região tropical semi-árida. Ali temos
precipitações da ordem de 700mm anuais. O que surge aí não induz a
outras questões, a questões de gerenciamento, de gestão de recursos
hídricos, de gestão de ofertas e demandas.

Surgem, então, os conflitos pelo uso das águas. Parece que o
Procurador, no painel passado, nos falou sobre os conflitos ocorridos
no País e em Minas Gerais. Eles sempre existiram. As civilizações
sempre se localizaram próximas aos cursos d’água, aos mananciais e
sempre houve disputas entre vizinhos, conflitos de interesses. O Prof.
Lanna contou-nos sobre um conflito entre os interesses da agricultura
irrigada e do abastecimento humano, da indústria, e assim por diante.
Os conflitos são de diversas magnitudes e têm de ser dirimidos.
Prevêem-se conflitos locais no âmbito de uma bacia hidrográfica, e, se
o assunto extrapola a questão local, podemos contar com a
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participação de um órgão gestor de recursos hídricos, do Ministério
Público, dependendo da condição do conflito. Então, o conflito pode
ocorrer em região de escassez, que, notadamente, é uma região
propícia a essa discussão, mas pode ocorrer também onde há água
disponível, mas em que o uso é conflituoso. É para isso que temos
uma política. Aqui quero dar minha ênfase otimista, contrapondo o
discurso pessimista de que não estamos fazendo nada, de que
estamos apenas comemorando o Dia Mundial da Água. Estamos
agindo, cada um na sua trincheira. Há diversos atores no palco do
meio ambiente, da água, cada um dentro da sua trincheira. Existem
órgãos gestores de recursos hídricos, existe uma política definida no
País. Temos a Lei Federal nº 9.433, que tem 10 anos; temos a Lei nº
13.199, de 1999, a lei mineira; temos diversos decretos que
regulamentam essas leis, temos Conselho Nacional de Recursos
Hídricos e Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Há diversas instâncias, comitês, fóruns de comitês e organizações
particulares que atuam em prol dos recursos hídricos. Está cada um
dentro de sua trincheira fazendo a parte que lhe cabe. Uns dirão que
estamos muito atrasados em relação à política, que não avançamos
muito; outros dirão que já fizemos muito - são as diversas óticas; mas
não podemos negar que algo está sendo feito.

Tanto a política estadual quanto a federal estabelecem quais são os
instrumentos de gestão: os planos de recursos hídricos, o
enquadramento, a outorga, a cobrança, etc. Eles estão sendo
implementados no País, como um todo, e em nosso Estado, em
particular. Temos o Plano Nacional de Recursos Hídricos, concluído
recentemente - agora estão sendo detalhados seus programas e
subprogramas -, iniciamos, em 2006, a elaboração do Plano Estadual
de Recursos Hídricos -, fizemos uma primeira etapa e devemos
complementar ao longo do ano de 2007: o enquadramento, a outorga,
a cobrança, etc. Os instrumentos estão sendo implementados à
medida que o Estado está amadurecendo e o órgão gestor vai
adquirindo capacidade de implementar. Provavelmente amanhã
teremos a discussão da formação de uma agência, pois estão sendo
propostas as formações de agências e bacias que discutirão as
cobranças no âmbito dos comitês de bacias. Tudo isso está sendo
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construído conjuntamente com a sociedade, os empresários e a
população em geral.

Um documento importante para o combate à escassez de água são
os planos de recursos hídricos - os de bacias, os diretores e o
estadual -, que nos dirão qual o estado das bacias, onde estão as
prioritárias e os problemas de escassez de água e quais as
intervenções necessárias.

Vimos que não bastam instrumentos como a outorga, a cobrança,
etc. Em uma região onde há um rio intermitente, como iremos repartir
o zero, como enquadraremos rios que pararam de correr? Como
faremos a cobrança em uma região depauperada, com escassez de
água? Portanto, não somente os instrumentos de gestão da política de
recursos hídricos serão suficientes para combater a escassez: serão
necessários outros programas e projetos.

Aí cito o programa Pró-Água Semi-Árido, de que sou coordenador
há cinco anos. Esse programa do governo federal tem apoio do Banco
Mundial e contrapartida do Estado de Minas Gerais e dos Estados
nordestinos onde é aplicado. Desde 1998, temos ampliado a oferta e o
abastecimento de água em comunidades rurais no semi-árido mineiro:
nas bacias dos Rios Pardo e Jequitinhonha. Há diversas
comunidades, e são mais de 50 projetos da ordem de
R$80.000.000,00, que foram e continuam sendo aplicados.

No mês de abril, iniciaremos o Pró-Água Nacional. O Pró-Água
Semi-Árido atendia a Minas Gerais e aos Estados Nordestinos; já o
Nacional abrangerá todo o Brasil. Os recursos serão aplicados na
ampliação da oferta de água onde há escassez. Concordamos com o
Prof. Lanna que, eventualmente, haverá necessidade de um estudo
aprofundado a respeito dos projetos prioritários e dos retornos para
que o dinheiro seja bem aplicado em projetos realmente adequados.

Um outro projeto que gostaria de citar é o Vida no Vale, que foi
discutido nesta Casa. É um projeto do governo do Estado - da Seplag
e da Copasa - que visa à universalização, à ampliação da oferta de
água, em primeiro lugar, e do serviço de saneamento básico para
todos os Municípios das bacias do Jequitinhonha, Mucuri e São
Mateus. Essas são ações concretas, políticas públicas que visam
mitigar problemas de escassez de água e ampliar o acesso das
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pessoas a ela.
Falei sobre o PMDI, particularmente sobre a política de recursos

hídricos, mas existem várias outras que são intervenientes, que têm
interfaces, como é o caso da política de saneamento: temos política
nacional de saneamento, lei estadual de saneamento, etc. Temos
também uma política de irrigação. Quando essas políticas não são
coadunadas e olhamos apenas para a irrigação ou para o
abastecimento ou a geração de energia, há conflitos, portanto há
necessidade de integração delas.

Finalmente, é necessária a inserção dos Municípios nessa política.
Era o que tinha a falar. Obrigado.
- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Palavras do Sr. João Clímaco Soares de Mendonça Filho
Boa tarde a todos. Peço desculpas pelo atraso e agradeço o convite

da Assembléia Legislativa. Esta Casa tem feito um trabalho de grande
repercussão e vem construindo um ideário, para que a água tenha
uma gestão competente. Parabenizo a Assembléia Legislativa na
pessoa do Deputado Almir Paraca, meu amigo e grande incentivador
dos movimentos sociais, até mesmo antes de cumprir mandato.
Parabenizo também os demais colegas, entre eles o Catatau - não sei
se ainda posso chamá-lo assim - e outros parceiros presentes. Saúdo
todos e parabenizo a Assembléia por este evento.

Apesar de o dia da água ser todos os dias, temos que aproveitar os
momentos para ajustar as idéias e contribuir para uma reflexão cada
vez melhor. O tema do fórum deste ano vai ao encontro da escassez
da água. É uma questão que felizmente está fazendo com que “a ficha
caia” - usando uma linguagem comum. As questões climáticas, as
mudanças do tempo e outros fenômenos da natureza têm mostrado a
importância das nossas preocupações e das nossas mobilizações.

Encontram-se presentes pessoas importantes, que deram e
continuam dando grandes contribuições para a conscientização do
tema e para que a sociedade reflita sobre a água e os recursos
hídricos. A importância de avançarmos nessa reflexão está cada vez
mais clara.

A minha proposta é pensarmos como a instituição que criamos pode
continuar a contribuir. Há 10 anos existe um aparato institucional,
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legal, que vem desenvolvendo um trabalho para que haja convivência
humana e evoluída com os recursos naturais, em especial a água.
Acredito que a instituição tem respondido a essa questão. Digo isso
por experiência própria. Houve e há momentos ricos, produtivos. Um
dos momentos ricos foi a criação do Fórum Nacional da Sociedade
Civil na Gestão de Bacias Hidrográficas - Fonasc - em Minas Gerais,
no 3º Encontro Nacional de Comitês de Bacias, em que se
encontravam presentes o Catatau e a Maria Helena Murta, que foram
os fundadores. Essa luta cresceu. Encontram-se presentes os
companheiros do Espírito Santo, os primeiros Diretores do Fonasc de
lá. Hoje o Fonasc é nacional, tem sede em vários Estados e foi eleito
para integrar o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Eu não
poderia deixar de agradecer aos companheiros presentes.

O trabalho que o Fonasc está prestando à sociedade brasileira é
questionar a eficácia do modelo de gestão com o qual estamos
convivendo, questionar o aparato institucional, para ver até que ponto
ele está ajudando a resolver e atender às expectativas da questão
dramática da biodiversidade, e os recursos naturais não estão sendo
recompostos na velocidade do sistema econômico.

Vivemos num país capitalista, num sistema econômico de mercado.
Num universo assim, todas as soluções para resolver problemas
sociais e ambientais são vistas sob a ótica do mercado, que encontra
mecanismos para solucioná-los. Entretanto as reflexões sobre água e
recursos naturais estão muito aquém, ou seja, as soluções de
mercado não possibilitam a solução dos problemas na velocidade que
a degradação nos acomete. A degradação é mais rápida do que a
solução.

Nesse sistema, qual é o papel do Estado? Como reage a sociedade
civil? Como o sistema jurídico institucional, pautado na Lei nº 9.433,
tem contribuído para isso? Temos certo desapontamento na
experiência vivida no Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Essa
reflexão madura e bonita, iniciada há 10 anos e com rico momento de
participação da sociedade, arrefeceu-se quando todos vimos que o
sistema de gestão de recursos hídricos - instrumentos, comitês e
regulamentos - não atende às necessidades cobradas pela sociedade
para solucionar os problemas de gestão da água.
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Sob o ponto de vista da prática política, do exercício da militância e
da responsabilidade social, observamos que o Estado não está
apropriado nem à altura das dimensões que as questões do
paradigma da água trazem. Historicamente, o Estado é autocrático e
burocrático, com muitos vícios de patrimonialismo.

Mesmo após a ditadura militar, ainda permanece esse ranço. Há
imensa dificuldade para o Estado aceitar o caráter descentralizador da
Lei nº 9.433 e do aparato institucional. Com isso, vemos práticas
incompatíveis com os propósitos e as necessidades da população. No
Nordeste, por exemplo, há enorme dificuldade de criar comitês. O
Estado cria os conselhos estaduais, e estes fazem de tudo para não
criá-los porque os comitês descentralizam e incluem novos atores.
Sentimos dificuldade do Estado suportar a participação social. Há
limitação do aparato institucional do Estado para conseguir incorporar
esses paradigmas da nova questão ambiental em uma prática política
nova. O tradicionalismo, o corporativismo, o aparelhismo, o
patrimonialismo, vícios históricos da política, transferem-se para a
gestão ambiental.

No Conselho Nacional de Recursos Hídricos, conseguimos articular
uma rede de entidades e ocupar a representação da sociedade civil,
mas há praticamente apenas duas pessoas num cenário de 80
integrantes. Somos minoria nesse cenário, onde há usuários, setores
hidrelétricos e de saneamento, etc.

Essa visão burocrática da gestão de águas é um prejuízo. Estamos
levando as demandas surgidas no Estado para Brasília. Se há um
problema de mau uso da água ou conflito por água, por exemplo, no
Rio Tocantins ou no Rio dos Sinos, levamos a questão para ser
discutida em Brasília. Isso tem gerado certo desconforto para quem vê
o conselho como de gestão, e não como de solução. Mas os
instrumentos de gestão devem ser de solução. A responsabilidade
não é apenas do Estado, mas também das organizações sociais e da
sociedade civil.

Nós também incorporamos um pouco essas limitações e nos
iludimos por ser Estado e movimento social instituído, com dificuldade
em ser movimento social instituinte. A Lei nº 9.433 instituiu uma
sociedade conforme o pensamento dos técnicos que elaboraram o
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sistema. Por isso ainda vemos nos comitês uma certa desilusão. Ser
instituído é diferente de ser ator instituinte. Estamos tentando resgatar
esse papel instituinte da sociedade civil nos órgãos de representação,
sobretudo no Conselho Nacional de Recursos Hídricos.

Sentimos estranheza e vemos isso como desafio, dada a visão
burocrática, patrimonialista e “aparelhista” do problema por parte de
algumas ONGs. O movimento social criou, nesses 10 anos, um
sistema em que ele próprio se transformou em operador da política
pública e perdeu a noção do que significa representar os interesses
coletivos e sociais e prestar contas à sociedade do papel dos órgãos
de gestão.

Temos um desafio muito grande de romper com certos paradigmas
por meio de uma prática, e não com discursos. Criamos uma cultura
de festival, de alegorias hídricas, e agora temos responsabilidade de
fazer o debate ficar mais consistente tecnicamente. E também é
preciso definir a ideologia da gestão dos recursos hídricos para sair do
patamar patrimonialista, corporativista, de ser movimento social
instituído, que gerou certo peleguismo nos comitês de bacia de falsas
representações, e ser instituidor de uma prática construtora da
cidadania pelas águas.

Nossa reflexão diz respeito a uma prática que estamos vivenciando.
Os órgãos de gestão e os comitês de bacia precisam repensar o papel
dos movimentos sociais da sociedade civil, para que realmente sejam
instituidores, com novas práticas e valores, pois não é o Estado que
os legitimará. A própria sociedade civil poderá legitimar-se como
lutadora, construindo um espaço de política para reivindicar e
denunciar as contradições do Estado para todos encontrarem uma
solução, não sendo grupos de interesses que se organizam na Política
Nacional de Recursos Hídricos. Obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates.

A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
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sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção,
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Nísio de Souza Armani,

Engenheiro Mecânico da Abemec - Crea-MG, que é o primeiro
inscrito.

O Sr. Nísio de Sousa Armani - Uma pergunta e simultaneamente
uma sugestão. Considerando a questão gravíssima de quase todos os
nossos rios estarem assoreados em Minas Gerais e no País e que
esse assoreamento é constituído de areia, cascalho e componentes
de resíduos sólidos inertes que podem ser reintegrados às
construções de obras de infra-estrutura e habitações - no nosso país,
faltam 7.500.000 habitações para a população de baixa renda -, quero
apresentar uma sugestão. “Pari passu” ao desassoreamento, há a
retirada desse material - obviamente, com todo o respeito e critério de
monitoramento dos sábios geólogos que temos aqui aos montes, pois
muitos apresentaram palestras magníficas.

Há, no Brasil, a recuperação de mais 300 mil voçorocas, conforme
diz o sábio geólogo Edésio Teixeira. Simultaneamente a isso,
poderemos recuperar 200.000.000ha de áreas degradadas, usando
tecnologia que todos já conhecem. Aliás, poderemos usar tecnologia
que eu mesmo desenvolvi cientificamente e patenteei, usando pneu
como elemento de barramento das contenções de encostas, de
voçorocas. Isso já está sendo aplicado em todo o mundo. Portanto
gostaria que houvesse parecer positivo desta Mesa para
desassorearmos paulatinamente os rios e usarmos essa matéria-
prima abundante e rica. Essas intervenções resultarão benefício para
todos.

O Sr. Paulo Célio de Figueiredo - Vou arriscar a responder, porque
sou Técnico de Recursos Hídricos, título adquirido por especialização
na USP.

O desassoreamento do rio não pode ser feito apenas retirando-se o
sólido inerte que se encontra no solo do rio, precisa ser realizado por
meio de um conjunto de ações. A primeira é a recomposição florestal
das suas margens para que não desbarranquem mais, caso contrário,
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a água acelerará o seu curso e provocará outro desbarrancamento.
Trata-se de um trabalho técnico integrado não só da engenharia civil e
da engenharia florestal, mas também da união da vontade de políticas
públicas. O assoreamento tem de ser combatido na causa principal: a
extração das matas de topo de morro e de áreas críticas. Dependendo
da constituição do solo, as áreas contribuem muito para o
assoreamento. O litosolo, que é mais desagregado, vai embora
rapidamente. Portanto temos de ter mecanismos de contenções
naturais, e não mecanismos superficiais ou mesmos físicos
construídos.

O Sr. Afonso Aroeira - Sou da CBH. Dirijo a minha pergunta ao Prof.
Lanna. Uma pequena barragem o está incomodando no Rio Grande
do Sul, e ela tem propósitos: irrigação de arroz e eletrificação. Imagine
o nosso Município de João Pinheiro, para onde estão propostas três
barragens de contenção simplesmente para a contenção da vazão do
Rio São Francisco. Essas três barragens prevêem regularização de
1.000m3/s. Temos a microbacia do Rio Caatinga, que inundará uma
área de mais ou menos 80.000ha de terras produtivas apenas para a
regularização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco,
especialmente para atender à revitalização e à hidrelétrica de
Sobradinho, que opera com pouca água.

Gostaria que o senhor tivesse alguma sugestão. Sou representante
da sociedade civil daquelas comunidades da minha pequena terra,
João Pinheiro, e estamos sofrendo com isso. Essas barragens estão
em adiantada fase de estudo e, por incrível que pareça, isso não
chegou ainda ao conhecimento do governo do Estado. As barragens
estão previstas no Rio Caatinga, no Rio Santo Antônio e no Rio do
Sono. A do Caatinga é que nos preocupa, e muito, porque são
80.000ha de terras produtivas que serão inundadas simplesmente
para fazer a bendita da revitalização.

O Sr. Antônio Eduardo Leão Lanna - Acompanhei essas barragens.
Na revista “Manuelzão”, falam de uma quarta barragem, a de Santo
Hipólito, no Velhas. Na verdade, todas fazem parte de um mesmo
sistema. Na época em que foram feitos os estudos, parece-me que
havia uma previsão de que parte das água dessas barragens
beneficiaria as bacias onde seriam construídas. Não sei como ficou
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isso depois. Lembro-me de que foi realizada uma reunião aqui em
Belo Horizonte, com o Governador Aécio Neves, com as presenças do
Diretor da Copasa, da Cemig e de outras empresas locais, em que
houve uma apresentação desse projeto. Talvez não tenha havido
capilaridade para levar essa informação aonde deva chegar.

Se eu puder dar-lhes conselho, os senhores devem realmente se
articular e tentar avaliar o objetivo dessas barragens, que obviamente
é regularizar o São Francisco e melhorar muito pouca coisa da
energia gerada em Sobradinho. No projeto, não dizem, em momento
algum, que vão viabilizar a transposição. Parece-me que há intenção
de elas beneficiarem o trecho do São Francisco que se localiza na
Bahia. Enfim, aumentam as vazões do São Francisco a partir da foz
do Urucuia, o último rio lá.

O Deputado Almir Paraca - Como o painel trata de políticas públicas
para combater a escassez de água, queria submeter à Mesa uma
avaliação. Transformei-me, há alguns anos, em defensor das
barraginhas, por ter conhecido algumas experiências concretas que
me impressionaram muito. Vi cursos d’água interrompidos há alguns
anos voltarem a correr água; cursos d’água onde corria pouquíssima
água, que foram perenizados, cuja vazão foi recomposta com a
utilização dessa tecnologia. Então queria que fizessem uma avaliação
da tecnologia social das barraginhas. Se avaliada positivamente,
como articular, associar barraginhas com outros métodos?
Particularmente a nossa preocupação diz respeito à bacia do Rio São
Francisco.

Sou de Paracatu, Noroeste de Minas, e atuamos muito também na
bacia do Rio Urucuia. Estamos assistindo ao permanente
assoreamento de Veredas, e acredito que uma das soluções,
certamente não exclusiva, sejam as barraginhas. Gostaria de uma
análise disso por parte da Mesa. Obrigado.

O Sr. Alberto Simon Schvartzman - Gostaria, se não de todo,
responder à sua pergunta - se a favor ou contra as barraginhas -,
mesmo porque é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa Semi-
Árido, que tem sido difundida em Sete Lagoas e em várias regiões.

Parece-me que faltam estudos - seja da Academia, seja da
Embrapa, seja de instituições - que demonstrem verdadeiramente a
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eficiência e a eficácia dessas barraginhas. Verifica-se a proliferação
delas como se fosse uma solução mágica. As barraginhas servem
para contenção de assoreamento e de enxurradas e para proteção de
estradas vicinais. Eventualmente podem servir para tudo isso, desde
que dentro de um critério técnico, pois há outras soluções. Faremos
centenas de barraginhas? Já conheço milhares delas. Efetivamente
isso recarrega. São feitas medições, e há piezômetros instalados.
Algo, intuitivamente, tem dado certo, mas eu, por exemplo, como
técnico, não acredito que a construção das barraginhas seja o
remédio geral para todos os problemas.

O Sr. Pedro Carlos Garcia Costa - Gostaria de, em atenção ao
Deputado Almir Paraca e ao que foi dito pelos Srs. Nísio e Afonso,
mostrar que, quanto às bacias hidrográficas, não existem soluções
capazes de resolver todos os problemas de uma só vez.

Quando falamos em políticas públicas a serem aplicadas no
desenvolvimento ante a escassez de água, a proposta é conjugarmos
esforços para buscarmos soluções que beneficiem, como unidade de
planejamento, a bacia hidrográfica. Hoje as barraginhas são soluções
pertinentes em muitos casos. Se levarmos em consideração que
podem localizar-se nas cabeceiras, muito próximas das zonas mais a
montante das bacias, perceberemos que são pouco prejudiciais em
termos de alagamento de áreas férteis. Além disso, são interessantes
do ponto de vista do aumento da infiltração, ou seja, promovem a
retenção da água em maior tempo de contato com o solo, propiciando,
com isso, uma recarga mais efetiva dos aqüíferos, revitalizando
nascentes que estavam morrendo.

São soluções pertinentes, mas que, evidentemente, dependem de
algumas condições. Muitas vezes são mais aplicáveis a uma
determinada microbarragem. Exemplificando, o assoreamento diz
respeito mais à disponibilidade que à quantidade de água, porque,
com o assoreamento, há muita perda de água, que passa a circular
em subsuperfície. Um mesmo volume, às vezes, passa em condições
de pouca visibilidade.

Todos esses elementos devem ser conjugados dentro de uma
proposta ampla que leve em conta desde o conhecimento técnico até
a decisão política e a existência de recursos financeiros para
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viabilização dessas políticas.
O Sr. Presidente - Pergunta do Prof. Cláudio Márcio de Souza, da

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, dirigida
ao Prof. Antônio Eduardo Leão Lanna: “Existe algum projeto de
transposição de bacias hidrográficas no mundo que, ao longo dos
anos, tenha tido êxito? Caso conheça, exemplifique”.

O Sr. Antônio Eduardo Leão Lanna - Não podemos dizer que todos
são ruins nem que todos são bons. Já que me foram pedidos
exemplos positivos, informo que a Califórnia é um Estado rico também
em razão de inúmeras transposições realizadas do Noroeste para o
Sudoeste dos Estados Unidos. O Rio de Janeiro considera muito boa
a transposição de 150m³/s, em média, do Rio Paraíba do Sul para o
Guandu. A cidade de São Paulo é abastecida pelas águas do Rio
Piracicaba, cuja transposição é de 30m³/s.

A exceção é o caso do Guandu, cujo objetivo, ao que me parece,
consiste em afastar a poluição, para que a concessionária estadual do
Rio de Janeiro possa abastecer sua população. Trata-se do uso
perdulário da água, correspondente a 150m3/s. Ou seja, o objetivo é
empurrar a poluição, quando o melhor seria tratá-la. Os outros dois
são exemplos de transposição bem-sucedida.

O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Waldir Lima, do Sindicato dos
Engenheiros de Minas Gerais - Senge-Mg -, ao Sr. Alberto Simon:
“Quanto ao assoreamento que as mineradoras provocam nos cursos
d’água, principalmente no Rio Jequitinhonha, o que o Estado tem feito
para retirar o mercúrio e melhorar a vida das pessoas que moram às
margens dos rios?”.

O Sr. Alberto Simon Schuartzman - Quanto à questão de
assoreamento de rios, não só do Jequitinhonha, mas também de
vários outros, cita-se a própria atuação antrópica, ou seja, a atuação
das pessoas nas margens dos rios, o que causa o desflorestamento
da área e o assoreamento crescente dos rios, além do assoreamento
que ocorre naturalmente.

Outra atividade é a mineração de areia praticada às margens do rio.
Quando não é autorizada ou se é realizada de forma clandestina, essa
prática tende a degradar ainda mais o rio. Essas atividades são
eventualmente fiscalizadas pelos órgãos ambientais, a exemplo da
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Feam e do Igam, que têm em vista coibir essas ações. Há outro tipo, a
poluição por mercúrio e outros metais. Na mineração de ouro,
eventualmente se usa o mercúrio. Na verdade, é uma atividade de
garimpo, muitas vezes pontual e difícil de ser localizada. Quando é
localizada, o órgão ambiental, no caso a Feam, tem atuado com o
objetivo de impedir essas atividades que não são autorizadas, mas
clandestinas.

O Sr. Presidente - O Sr. Marcos Eli Rocha de Araújo pergunta ao Sr.
José Roberto: “Como implementar ações viáveis para a produção de
água em pequenas propriedades?”

O Sr. José Roberto Scolforo - Existem diferentes soluções, entre as
quais se pode citar uma eficaz e de baixo custo, qual seja estimular a
regeneração natural. Junto a esse estímulo, devem-se agregar
plantios de espécies frutíferas peculiares de uma dada região. No
entanto, essa metodologia só funcionará, se, próximo ao local, à
propriedade, houver uma fonte de propágulo, outro fragmento nativo
capaz de suprir com sementes a área desprovida de vegetação.
Dessa forma, teríamos uma boa resposta.

Se não existir qualquer fonte de propágulo próximo à propriedade,
cita-se, como alternativa, a “revegetação” por meio de plantios, que,
aliás, é muito mais cara. Mais barato que todas essas soluções seria o
não-desmatamento, a preservação das áreas, a fim de, futuramente,
não haver tantos gastos por causa da depredação praticada pelo
homem.

O Sr. Presidente - O Sr. Marcos Eli Rocha de Araújo, da Adersama,
pergunta ao Sr. João Clímaco: “Que contribuição a sociedade civil tem
dado para evitar a escassez de água nos comitês?”

O Sr. João Clímaco Soares de Mendonça Filho - Marcos, fomos
protagonistas de uma grande luta no Espírito Santo para que o Rio
Cricaré não caísse em um processo maior ainda de degradação.
Criamos a entidade Adersama para mobilizar a sociedade e abranger
essa questão. O comitê é uma instância de discussão, mas é preciso
haver força política para fazer com que a tecnologia possibilite o uso
múltiplo das águas e a sua abundância nas propriedades da zona
rural.

Tenho observado que há certa insuficiência política dos comitês de
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bacias e até mesmo uma disputa entre os setores menos orgânicos ou
mais arcaicos do Estado e o comitê, que, às vezes, vira uma espécie
de parlamento alegórico. Mas ele não tem força política. As pessoas
ainda não tomaram consciência da importância que o comitê de bacia
pode ter como força política.

No Espírito Santo, como disse, vivemos muito bem esse problema.
Temos o modelo do Estado patrimonialista, às vezes autoritário e
burocrático, que não dá firmeza ou força para que o comitê seja mais
atuante. Por esse olhar, é preciso ter uma nova postura dentro do
comitê.

Por outro lado, a sociedade deve se apropriar de tecnologias e fazer
com que sejam implementadas nas políticas públicas para que haja
abundância de águas e o melhor uso do solo rural. Temos exemplos
no Vale do Urucuia, no São Francisco e no Vale do Paracatu.

É preciso haver mecanismos nas políticas públicas para coibir essa
prática predatória contra as matas ciliares nos afluentes do Rio São
Francisco. A questão é política. Quem tem força política consegue
fazer a lei funcionar. Há muitas leis, mas há o jeitinho de quem tem
força no lugar, e assim há quilômetros e quilômetros nas bacias dos
afluentes do São Francisco em que não existem matas ciliares nem o
uso correto dos solos.

É preciso mecanismos fiscais para não haver incentivo do uso
irregular ou do mau uso do solo rural, como o caso de a pessoa não
ter acesso ao crédito. Parece-me que a questão política ainda não
está clara. O povo não sabe a força que tem para fazer isso.

A Sra. Clarise Fernandes da Silva - Meu nome é Clarise Fernandes
da Silva e sou Presidente da Ong Clarosofia Núcleo Mundial. Gostaria
de uma informação. A irrigação no Brasil é feita conforme se fazia em
3500 aC, e se gasta muito. A forma certa de captar água é gota a
gota, como o modelo de Israel, considerando-se que 6 milhões de
nordestinos precisam de abastecimento da água doce urgente. Essa é
uma ação humanitária que deve acontecer rapidamente sem provocar
desastre ecológico ou produzir obras faraônicas. No Nordeste, 70%
das águas evaporam, e o Rio Negro como afluente do Rio Amazonas
pode tornar mais barata a captação da água para o Nordeste.

É necessário plantar tudo o que for possível nas ribeirinhas para
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tonar o clima ameno. No Rio Negro, confluente ao Rio Amazonas, não
há esgoto a 50m da confluência, e a população não tem esgoto nem
água na barragem da Ribeirinha. Tirar o sal da água é uma grande
saída. Foram doados desalinhadores, que estão abandonados no
Nordeste. Pode-se captar água para o Nordeste antes da deságua no
mar. É necessário tratar os esgotos. A irrigação do Brasil é feita como
se fazia há 3500 a.C., e gasta-se muito. O modelo certo de um rio é o
do rio de Israel e o modelo natural, o Rio Acre. Isso é claro para todos.

Minas faz tubos usados para petróleo, que podem ser utilizados para
transportar água doce. No Nordeste brasileiro, os rios correm abaixo
do solo. Assim, açudes pequenos, porém muitos, em todas as
ribeirinhas, mantêm as minas e os córregos com água, devendo ser
tratados com urgência. De acordo com essa realidade, gostaria de
saber de que forma preventiva podemos cuidar da água. Como
podemos priorizar a sobrevivência do cidadão? A água é um bem
comum, um direito de todos. O que está em pauta é a sobrevivência,
pois, sem água, não é possível sobreviver. Como podemos agir de
forma preventiva, meticulosa, zeladora, para que a água não se torne
petróleo nem caia nas mãos de terceirizadoras, que priorizam
politicagem, manobra e lucro?

O Sr. João Clímaco Soares de Mendonça Filho - Tenho muito
respeito pelas ONGs, que exercem papel importante no que se refere
a essa reflexão, não permitem que as coisas permaneçam dormindo e
sempre faz algo para recuperar o princípio da realidade, já que as
políticas públicas precisam sempre ser acordadas. O que você
perguntou é a essência de todos os nossos problemas. As soluções
existem e, para que ocorram, precisamos de força política.

Nós nos iludimos muito no dia-a-dia. São muitas as agendas, e, às
vezes, não nos levam a nada. O movimento social precisa fazer um
esforço para dentro, estudar, aprender e saber como pensam aqueles
que propõem a política, aqueles que a estão executando. Citarei um
exemplo: em Estreito, no Rio Tocantins, há um investimento de
R$3.000.000.000,00 em uma usina hidrelétrica, que está gerando o
maior rebuliço. Segundo o relatório da Assembléia Legislativa do
Estado do Maranhão, serão pagos R$10.000.000,00 de compensação
ambiental. O próprio lugar onde haverá o empreendimento do Estado
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receberá menos de 40% da compensação ambiental. Quanto ao
restante, ou seja, 60%, R$4.000.000,00 serão para Minas, e
R$3.000.000,00 não sei para onde são. Portanto haverá dinheiro para
vários Estados, menos para o Estado haverá o empreendimento. Isso,
de acordo com o relatório do Ibama. Fiquei pasmado com essa
notícia.

Qual é o nosso papel? Precisamos de tecnologia; devemos estudar
e aprender, em vez de fazer discurso denuncista ou lamentador.
Temos de procurar documentos e saber para onde está indo o
dinheiro. Precisamos saber se o dinheiro está indo para onde não
deve. Certas decisões são tomadas com o nosso dinheiro, e nem
sequer sabemos disso. Portanto ficamos no meio de uma agenda que
não nos leva a nada. Essas perguntas precisam ser abrangidas nessa
linha. Temos de estudar, ir atrás dos documentos e aprender para
estar bem fundamentado na hora de fazer uma denúncia.

A Sra. Clarise Fernandes da Silva - Está claro que tirar a água do
mar é muito mais barato, assim como está clara a questão da
confluência do Rio Amazonas com o Rio Negro. Deve-se criar
metodologia, e o exército sabe fazer isso muito bem.

O Sr. Presidente - Gostaria de agradecer a todos pela participação.
Gostaríamos de agradecer a presença ao Pedro Carlos Garcia Costa,
ao José Roberto Scolforo; ao Prof. Antônio Eduardo Lanna, ao Alberto
Simon Schvartzman, ao João Clímaco Soares de Mendonça Filho e
ao Paulo Célio de Figueiredo.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
- O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordiária de logo mais, às 20 horas, e para as reuniões especiais
de amanhã, dia 22, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a reunão ordinária também de amanhá,
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

14/2/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Agostinho Patrús Filho, Gilberto
Abramo, Lafayette de Andrada e Vanderlei Jangrossi, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente “ad
hoc” Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e informa
que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião da
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger
Presidente e Vice-Presidente e a programar os trabalhos. A seguir,
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Agostinho Patrús Filho para atuar
como escrutinador. Apurados os votos, ficam eleitos, respectivamente,
para Presidente e Vice-Presidente os Deputados Lafayette de
Andrada e Agostinho Patrús Filho, ambos com cinco votos. A
Presidente proclama eleitos o Presidente e o Vice-Presidente e dá
posse ao Presidente, a quem passa a direção dos trabalhos. O
Presidente eleito, Deputado Lafayette de Andrada, agradece a
escolha de seu nome, empossa o Vice-Presidente e sugere que as
reuniões ordinárias da Comissão, se realizem às quartas-feiras, às
14h15min, no Plenarinho I, o que é aceito 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, 21 de março de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Gláucia

Brandão.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/3/2007
Às 9h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo e Inácio Franco,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
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em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Cilson José da Silva,
Presidente da 46ª Subseção da OAB-MG, Bianca Martuche Liberano
Calvet e outros Juízes da Justiça de Primeira Instância das Varas de
Família e Sucessões de Contagem e Fernanda Icassati Corazza,
Juíza de Direito da Comarca de Itumirim (10/3/2007). Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Presidente determina a retirada de pauta do Projeto de Lei
nº 34/2007, por não cumprir os pressupostos regimentais. Foi fixado o
horário de funcionamento das reuniões ordinárias para as quartas-
feiras, às 9h15min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - Ademir Lucas -

Almir Paraca - Domingos Sávio.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
14/3/2007

Às 9h23min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Ruy Muniz,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ruy Muniz,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina à realização de
explanação sobre a realidade e as perspectivas da saúde no Brasil e a
relação do Ministério da Saúde com o Estado. O Presidente acusa o
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recebimento do Projeto de Lei nº 26/2007, no 1º turno, para o qual
designou como relator o Deputado Doutor Rinaldo. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos
Mosconi (3), em que solicita seja o Sr. Rafael Guerra, Deputado
Federal e Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde,
convidado a comparecer perante esta Comissão para falar sobre a
situação da saúde no País; seja realizada visita ao Sr. Antonio
Anastasia, Vice-Governador do Estado; e seja o Sr. Helvécio Miranda
M. Júnior, Presidente da Diretoria Executiva do Conasems, convidado
a comparecer a reunião desta Comissão para fazer exposição sobre a
regionalização e a situação do Sistema Único de Saúde no Estado; e
Carlos Pimenta, em que solicita sejam convidados os gestores do
PSF, do Programa Viva Vida e do Pró-Hosp para participarem de
reunião desta Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir o Sr. Paulo Coury, Secretário Executivo do
Ministério da Saúde, que é convidado a tomar assento à mesa. A
Presidência, como autora do requerimento que deu origem ao debate,
passa a fazer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
ao convidado para que faça a sua exposição. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta -

Doutor Rinaldo.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/3/2007

Às 10h04min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton
Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sávio
Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
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requerimento do Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. O Presidente comunica o
recebimento, no primeiro turno, dos projetos de lei para os quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 11 e
40/2007 (Deputado Sávio Souza Cruz); 6/2007 (Deputado Almir
Paraca); 14/2007 (Deputado Rômulo Veneroso); e 68/2007 (Deputado
Wander Borges). A Presidência informa que a reunião se destina a
discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de proposições
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os seguintes requerimentos: da Deputada Ana Maria
Resende, solicitando seja realizada audiência pública no Município de
Pirapora, com os convidados que menciona, para debater a situação
do Projeto Jequitaí; dos Deputados Carlin Moura, em que solicita seja
realizada reunião desta Comissão conjuntamente com a Comissão de
Participação Popular, para discutir, em audiência pública, com os
convidados que menciona, o tema da Campanha da Fraternidade de
2007 - "Amazônia e Fraternidade - Vida e Missão Neste Chão"; Fábio
Avelar, em que solicita a realização de audiência pública, com os
convidados que menciona, para discutir sobre a atual situação do
Aterro Sanitário de Belo Horizonte, localizado na BR-040; Wander
Borges, em que solicita seja ouvido nesta reunião o Padre Rogério, do
Município de Caldas, para denunciar o extermínio de animais nesse
Município; e Sávio Souza Cruz (2), em que solicita seja enviado apelo
ao Governador do Estado, ao Secretário de Estado de Segurança
Pública e ao Ministério Público do Estado para que sejam investigadas
e tomadas as devidas providências quanto às denúncias
apresentadas a esta Comissão pela ONG Viva Cão, do Município de
Caldas, sobre o envenenamento e extermínio de centenas de animais
nesse Município; e seja devolvido ao Deputado Célio Moreira o
requerimento de sua autoria que solicita audiência pública no
Município de Curvelo para discutir a atuação das empresas
Hidrotérmica e Ecotérmica sobre a barragem do Rio das Velhas na
região. Foram recebidos pela Presidência e encaminhados à
Consultoria da Casa, para análise e posterior apreciação, os seguintes
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requerimentos: dos Deputados Almir Paraca, em que solicita seja
realizada audiência pública no Município de Brasilândia de Minas para
discutir, com os convidados que menciona, a exploração de gás
natural na Bacia dos Rios Paracatu e São Francisco; e Paulo Guedes
e Weliton Prado, em que solicitam seja realizada audiência pública,
com os convidados que menciona, para discutir o Projeto de Lei nº
68/2007, que dispõe sobre o Fundo de Recuperação e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de
Minas Gerais - Fhidro. Atendendo ao requerimento do Deputado
Wander Borges, aprovado nesta reunião, o Presidente convida a
tomar assento à mesa o Padre Rogério, do Município de Caldas, que,
com a palavra, faz denúncias sobre o extermínio de animais no
Município. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a participação do Padre Rogério pelos subsídios prestados à
Comissão, agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Rômulo Veneroso -

Wander Borges.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/3/2007
Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Jayro Lessa, Lafayette de Andrada, Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. Registra-se a
presença dos Deputados Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, André
Quintão, Antônio Carlos Arantes, Adalclever Lopes, Gilberto Abramo,
Weliton Prado e Ruy Muniz. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007:
ofícios do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
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Secretaria de Transportes e Obras Públicas e da Sra. Regina Maria
Batista, Chefe de Gabinete da Superintendência Regional da
Codevasf. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição,
para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº
42/2007, no 1º turno (Deputado Jayro Lessa). Passa-se à 1ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O
Presidente defere o requerimento da Deputada Elisa Costa retirando o
Substituivo nº 1 apresentado ao Projeto de Resolução nº 3.815/2006.
O Deputado Jayro Lessa se retira da reunião e é substituído pelo
Deputado Antônio Carlos Arantes. Na fase de discussão do parecer
pela aprovação, em turno único, do Projeto de Resolução nº
3.815/2006 e pela rejeição da Emenda nº 1 (relator: Deputado
Lafayette de Andrada), é apresentado pelo Deputado André Quintão
requerimento de destaque para a Emenda nº 1, da Deputada Elisa
Costa. Submetido a votação, é o parecer aprovado, salvo a emenda
destacada. Submetida a votação, é rejeitada a emenda. Registra-se o
voto contrário do Deputado André Quintão na duas votações. O
Deputado André Quintão se retira da reunião. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 22/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 42/2007
(relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição) e
43/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Domingos Sávio, em que solicita seja
realizada reunião para, em audiência pública, discutir e encontrar
soluções para o uso do gás natural veicular- GNV- no Estado, com os
convidados que menciona; e Lafayette de Andrada, em que solicita
que a reunião para obter esclarecimentos da MGI sobre a transação
em que foram leiloados créditos do Banco Open, previamente
agendada para o dia 21/3, seja transferida para outra data, após o
envio das informações solicitadas por escrito à empresa. Cumprida a
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finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Lafayette de Andrada - Antônio

Júlio.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/3/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Délio Malheiros e Carlos Pimenta, membros da supracitada Comissão,
e o Deputado Paulo Cesar. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater em audiência pública, a
alteração da forma de cobrança do serviço de telefonia fixa - do
sistema de pulsos para o de minutos. Registra-se a presença dos
Deputados Antônio Júlio, Célio Moreira, Fábio Avelar, Weliton Prado e
Vanderlei Miranda. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. José Antônio Baeta de Melo Cançado, Promotor de
Justiça de Defesa do Consumidor; Ricardo Augusto Amorim, Assessor
do Procon Estadual; José Dias Coelho Neto, Gerente Regional da
Anatel-MG; Hermann Bergmann, Gerente de Fiscalização de Serviços
da Anatel-MG; José Luiz Gattas Hallak, Diretor de Coordenação
Institucional da OI; Maurício Couto França, Representante de
Relações Institucionais da OI; Stael Christian Riani Freire,
Coordenadora do Procon Municipal de Belo Horizonte; Marcelo
Rodrigo Barbosa, Coordenador do Procon da Assembléia Legislativa;
e Geraldo Magela Cordeiro, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Presidente, Deputado Délio Malheiros, autor do requerimento
que deu origem a esta reunião, tece as suas considerações iniciais;
logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Délio Malheiros em que
solicita a realização de audiência pública da Comissão, para se
debater a eventual formação de cartel por parte dos revendedores de
combustível em Belo Horizonte; do Deputado Carlos Pimenta em que
solicita seja encaminhado pedido de informações técnicas às
empresas que comercializam produto divulgado nos meios de
comunicação, instalado antes dos hidrômetros da Copasa-MG,
destinado a "retirar o ar" que altera o volume de água consumido,
aumentando de forma indevida, em até 30%, a preço final das contas
de água; do Deputado Paulo César (2), em que solicita audiência
pública da Comissão, para debate, esclarecimentos e
encaminhamento das questões relativas ao repasse, pelos Municípios
e pelos consumidores, do patrimônio adquirido por extensão de redes
elétricas, às concessionárias do serviço; e solicitando seja enviado
ofício às concessionárias dos serviços de telefonia fixa que prestam
serviço em Minas Gerais, pedindo a emissão, para cada usuário do
serviço, de planilhas contendo a projeção do consumo do serviço nas
novas modalidades de tarifação, considerando para tanto, o consumo
relativo aos três últimos meses. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos convidados, dos parlamentares
e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Carlos Mosconi.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/3/2007
Às 10h02min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo
e Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Getúlio Neiva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
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a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofício nº 5/2006, do Deputado Federal Marcos
Montes, publicado no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007. O
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 56/2007, no 1º
turno, para o qual designou relator o Deputado Chico Uejo. Passa-se
à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos do Presidente,
Deputado Vanderlei Jangrossi, e dos Deputados Padre João, Getúlio
Neiva, Chico Uejo e Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja
formulado voto de congratulações com o Deputado Federal Marcos
Montes, por sua eleição como Presidente da Comissão de Agricultura,
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos
Deputados; do Deputado Padre João, em que solicita seja realizada
visita técnica seguida de audiência pública desta Comissão, em
conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
para discutir o impacto ambiental e social causado pelo
empreendimento da Usina Hidrelétrica de Irapé à jusante da represa;
e do Deputado Vanderlei Jangrossi, em que solicita seja realizada
audiência pública desta Comissão, para debater os abates ilegais de
bovinos de corte, conforme denúncias apresentadas. A Presidência
recebe ainda os seguintes requerimentos: dos Deputados Carlos
Pimenta, Arlen Santiago, Gil Pereira, Tadeu Leite, Rui Muniz, Getúlio
Neiva e da Deputada Ana Maria Resende, em que solicitam a
realização de audiência pública desta Comissão para debater as
questões agrárias do Norte de Minas; e em que solicitam seja
realizada audiência pública da Comissão para debater as dificuldades
enfrentadas pelos proprietários rurais da região, com relação às
proibições de desmatamento decorrentes da legislação sobre a mata
seca; e da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja
enviado apelo ao Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e ao Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF
-, solicitando nova análise e aprovação dos pedidos de autorização de
uso alternativo do solo na área da mata seca, no Norte de Minas. O
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Presidente informa que os requerimentos serão, oportunamente,
submetidos a votação. 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 março de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo - Antônio Carlos

Arantes - Getúlio Neiva.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
15/3/2007

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Maria Lúcia e Ana Maria Resende e os Deputados Carlin Moura e
Dimas Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Lúcia, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes,
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Associação de
Defesa dos Usuários Consumidores e Contribuintes em Minas Gerais
- Aduccon -, solicitando a participação da Comissão, em conjunto com
as Comissões de Cultura e de Meio Ambiente, na organização, no
conteúdo e na formatação do fórum técnico sobre a pedagogia
Waldorf e as experiências das escolas Waldorf no Brasil; da Sra.
Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão (publicados no
“Diário do Legislativo” de 10/3/2007). O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: no 1º turno, Projetos de Lei nºs 72 e
95/2007 (Deputado Carlin Moura); em turno único, Projeto de Lei nº
10/2007; no 1º turno, Projeto de Lei nº 108/2007 (Deputada Maria
Lúcia); em turno único, Projetos de Lei nºs 13 e 31/2007; no 1º turno,
Projeto de Lei nº 54/2007 (Deputado Dimas Fabiano); em turno único,
Projetos de Lei nºs 106/2007 (Deputada Ana Maria Resende); 12 e
107/2007 (Deputado Deiró Marra). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 10/2007 (relatora: Deputada Maria Lúcia); 13/2007
(relator: Deputado Dimas Fabiano), que receberam parecer pela
aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos das Deputadas Ana Maria Resende, Cecília
Ferramenta, Elisa Costa, Gláucia Brandão, Maria Lúcia e Rosângela
Reis em que solicitam seja realizada reunião conjunta das Comissões
de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, para, em audiência pública, se
discutir a influência da mídia na formação da mulher; do Deputado
Deiró Marra (2) em que solicita seja realizada reunião da Comissão,
para, em audiência pública, se discutirem a regulamentação e os
impactos da implantação da TV digital no Estado; e em que solicita
seja realizada reunião da Comissão, para, em audiência pública, se
discutir o Programa Poupança Jovem, do Governador do Estado; do
Deputado Doutor Viana em que solicita seja realizada reunião
conjunta das Comissões de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática e de Saúde para, em audiência pública, se discutir a
liberação do " Caderno das Coisas Importantes - Confidencial" nas
escolas públicas e particulares do Estado; da Deputada Cecília
Ferramenta e do Deputado Carlin Moura em que solicitam seja
realizada reunião da Comissão, para, em audiência pública, se discutir
o processo de designação de servidores para a função pública em
caráter temporário adotado pela Secretaria de Estado de Educação.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 31/2007
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Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Bicicross -
FMBx -, com sede no Município de Betim.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 31/2007 objetiva declarar de utilidade pública a

Federação Mineira de Bicicross - FMBx -, com sede no Município de
Betim.

Fundada em outubro de 1988, a entidade tem por finalidade o
incentivo à divulgação e à prática dos esportes, com destaque para o
“bicicross”, não fazendo distinção de idade ou de sexo para admissão
de associados e atletas. Representa o Estado na referida modalidade
esportiva, atuando isoladamente ou em parceria com órgãos públicos
municipais, estaduais e federais.

Além disso, realiza eventos culturais e campanhas filantrópicas,
motivo pelo qual merece, o título de utilidade pública.

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

31/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de março de 2007.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 107/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela tem por

objetivo dar a denominação de Escola Estadual Professor Paulo Freire
à escola estadual de ensino fundamental e médio localizada no
Município de Uberlândia.

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar
do projeto e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, na forma apresentada. Vem agora a esta Comissão para
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ser apreciado conclusivamente, nos termos do art. 103, I, “b”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 107/2007 tem como finalidade dar a

denominação de Escola Estadual Professor Paulo Freire à escola
estadual de ensino fundamental e médio localizada no Presídio
Professor Jacy de Assis, situado no Município de Uberlândia. Cabe-
nos ressaltar que o autor da proposição, por meio da mensagem que
a encaminhou, esclarece ser o objetivo da proposta prestar justa
homenagem à memória do Professor Paulo Freire, pessoa de
reputação ilibada, pelos relevantes serviços prestados ao País no
desempenho das atividades de professor e intelectual. Com efeito, o
homenageado, natural de Recife, foi considerado um dos maiores
pedagogos brasileiros e respeitado mundialmente por sua grande
contribuição à educação popular.

Por todos os seus feitos, a homenagem que lhe está sendo prestada
é oportuna e meritória.

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

nº 107/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de março de 2007.
Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 121/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei nº 121/2007,

decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.606/2006, tem
por finalidade alterar a Lei nº 12.496, de 6/5/97, que declara de
utilidade pública a Fantasiarte - Produções Artísticas, com sede no
Município de Mantena.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 1º/3/2007, vem,
agora, a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 121/2007 pretende, alterar o art. 1º da Lei nº
12.496, de 1997, que declara de utilidade pública a Fantasiarte -
Produções Artísticas, com sede no Município de Mantena, com o
objetivo de adequá-la às alterações estatutárias aprovadas na
assembléia geral de 12/6/2003. Durante essa reunião, a denominação
da entidade passou a ser Casa da Animação, e sua sede foi
transferida para o Município de Sabará.

Importante ressaltar que as modificações incidiram somente sobre
esses pontos, continuando a entidade com as mesmas características
e finalidades, cumprindo, portanto, os requisitos exigidos pela Lei nº
12.972, de 1998, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005, que dispõe
sobre declaração de utilidade pública.

A proposição em tela visa, pois, sanar o conflito existente entre a
atual razão social e sede da entidade e as anteriores, constantes na
Lei nº 12.496. Assim, orienta-se pela Lei Complementar nº 78, de
2004, que dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação
das leis do Estado. Essa norma, em seu art. 13, determina que uma
lei pode ser modificada por meio de nova redação, acréscimo ou
revogação de dispositivo.

Não há, portanto, óbice à tramitação do projeto de lei em análise
nesta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 121/2007.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Paulo Cesar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 154/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.647/2005, a proposição em
epígrafe tem por escopo seja instituído o Dia Estadual do Vôo Livre.

Em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e 102, III, “a”, do
Regimento Interno, a proposição foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3/3/2007 e, em seguida, distribuída a este órgão
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colegiado, a fim de ser apreciada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 154/2007 tem por objetivo instituir o Dia Estadual

do Vôo Livre, a ser comemorado anualmente em 2 de setembro.
Na Constituição da República, o art. 22 enumera as matérias sobre

as quais a competência de legislar está reservada privativamente à
União; e o art. 30 indica aquelas que, por versarem sobre questões de
interesse local, devem ser tratadas pelos Municípios. Ao Estado,
segundo o § 1º do art. 25, ficam reservadas as competências que não
lhes sejam vedadas por essa Constituição.

Como a instituição de data comemorativa não se encontra
relacionada pela Carta Magna em sua repartição de competência,
infere-se que cabe ao Estado legislar sobre o assunto.

Com referência à Constituição mineira, o art. 66, que enumera as
matérias legislativas de iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e
dos titulares do Executivo e do Judiciário, do Ministério Público e do
Tribunal de Contas, não faz referência àquela consubstanciada na
proposição sob comento. Portanto, a qualquer membro deste
Parlamento é facultada a deflagração do processo legislativo no
presente caso.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 154/2007.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 156/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.366/2006, tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação Teatral Nascente, com sede no Município de Carmo do
Cajuru.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 3/3/2007, vem a matéria a
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esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 156/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Teatral Nascente, com sede no Município de
Carmo do Cajuru.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações em
funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública
estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela
Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, quais sejam a entidade
foi constituída e funciona há mais de um ano, tem personalidade
jurídica própria, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que
nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 do seu estatuto prevê a não-
remuneração das atividades dos Diretores, Conselheiros ou
instituidores, bem como as dos sócios, e o art. 34 determina que, no
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
encaminhado a instituição de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 156/2007.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Paulo Cesar.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 208/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
tela, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.460/2006,
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Lar dos Idosos São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Guidoval.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
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quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 208/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Guidoval.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica;
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 4º, parágrafo
único, que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes
reverterão a entidades congêneres registradas no Conselho Nacional
de Assistência Social; e, no art. 36, que o exercício dos cargos dos
conselhos deliberativo e fiscal, bem como da diretoria administrativa,
não será remunerado.

Por fim, cumpre-nos apresentar a Emenda nº 1 com o fim de sanar
erro material concernente ao nome da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 208/2007, com a Emenda nº 1, nos
termos que se seguem.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos São

Vicente de Paulo do Município de Guidoval, com sede nesse
Município.”.

Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Paulo Cesar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI
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COMPLEMENTAR Nº 2/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

epígrafe “dispõe sobre o pagamento de servidores públicos
licenciados para tratamento de saúde”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da proposição
quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em análise tem por escopo assegurar a percepção da

gratificação 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
5/7/52.

Nos termos da Lei nº 8.517, de 9/1/84, com as alterações
posteriores, a gratificação paga a título de incentivo à docência é
atribuída ao professor ou regente de ensino do Quadro do Magistério,
a que se refere a Lei nº 7.109, de 1977, enquanto no efetivo exercício
da regência de turmas ou de aulas.

Já a Lei nº 869, de 1952, contém o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Minas Gerais e as mencionadas alíneas do citado
art. 108, estabelecem, além das demais, as situações nas quais o
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo será aposentado,
conforme se vê a seguir:

“Art. 108 - O funcionário, ocupante de cargo de provimento efetivo,
será aposentado:

(...)
d) quando inválido em conseqüência de acidente ou agressão, não

provocada, no exercício de suas atribuições, ou doença profissional;
e) quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental,

neoplasia maligna, cegueira, cardiopatia descompensada,
hanseníase, leucemia, pênfigo foliáceo, paralisia, síndrome da
imunodeficiência adquirida – aids – , nefropatia grave, esclerose
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múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, mal de
Paget, hepatopatia grave ou outra doença que o incapacite para o
exercício da função pública “.

Primeiramente, gostaríamos de esclarecer que o instituto da
aposentadoria sofreu profundas alterações na Constituição, que
desencadearam ampla revisão infraconstitucional, de forma que o
Estatuto dos Servidores Públicos Civis, especialmente nesse assunto,
deve ser analisado à luz das diversas modificações ocorridas no
sistema.

Por ser oportuno, ressaltamos que a Lei Complementar nº 64, de
2002, que institui o regime próprio de previdência e assistência social
dos servidores públicos do Estado e dá outras providências,
estabelece, nos termos do seu art. 8º, quando se dará a
aposentadoria do servidor integrante do Regime de Previdência
Social.

Não obstante isso, o projeto em estudo pretende assegurar ao
servidor licenciado pelos motivos de que tratam as alíneas “d” e “e” do
art. 108 da Lei nº 869, de 1952, o pagamento da gratificação de
incentivo à docência concedida aos professores do Quadro do
Magistério, servidores, portanto, ocupantes de cargos pertencentes
aos quadros de pessoal do Poder Executivo.

O exame da proposição está condicionado, primeiramente, às
disposições constitucionais sobre as regras básicas do processo
legislativo da União, de observância obrigatória pelos Estados
membros, por sua implicação com o princípio fundamental da
separação e independência dos Poderes.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
quanto ao fato de que as regras do processo legislativo da
Constituição Federal, entre as quais as que estabelecem reserva de
iniciativa legislativa, são de observância obrigatória pelos Estados
membros (Precedentes: Adins. nºs 1.470/ES, julgada em 14/12/2005;
2.420/ES, julgada em 24/2/2005).

O art. 61, § 1º, II, “c”, da Magna Carta, atribui ao Presidente da
República a iniciativa privativa das leis que disponham sobre
servidores públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.
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A Constituição mineira, por sua vez, estabelece no art. 66, III, “c”,
que são matérias de iniciativa privativa do Governador do Estado o
regime jurídico único dos servidores públicos dos órgãos da
admininstração direta, autárquica e fundacional, inclusive o
provimento de cargo, estabilidade, aposentadoria, reforma e
transferência de militar para a inatividade.

Verifica-se, pois, que o projeto em estudo, ao tratar de servidor
público de órgão da adminstração direta do Poder Executivo, contraria
os dispositivos constitucionais pertinentes, que impedem a
deflagração do processo legislativo sobre a matéria por iniciativa
parlamentar.

Conclusão
Concluímos, pois, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei Complementar nº 2/2007.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 34/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em análise, da Deputada Elisa Costa, “dispõe sobre
a correção de parcelas remuneratórias devidas aos servidores
públicos do Estado de Minas Gerais”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/2/2007.
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em comento pretende que as parcelas

remuneratórias devidas aos servidores públicos e aos pensionistas
que forem pagas com atraso superior a um mês sejam atualizadas
pela Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais _ Ufemg _, caso esse
atraso no procedimento administrativo seja de responsabilidade do
Estado.



1653

Trata-se de medida que pretende obrigar o Estado a corrigir
monetariamente os pagamentos atrasados relativos a direitos e
garantias adquiridos pelo servidor.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou o projeto de lei e
apresentou o Substitutivo nº 1, visando a esclarecer que o atraso
processual é o administrativo, e não o judicial, já que não compete ao
Estado membro legislar sobre o processo civil judicial.

No que concerne ao mérito da proposição, esta Comissão entende
que é conveniente e oportuno que as parcelas remuneratórias pagas
com atraso ao servidor sejam devidamente atualizadas. É notório o
sistemático atraso no processamento de direitos e benefícios devidos
ao servidor. A morosidade freqüentemente verificada no
processamento desses direitos acaba por reduzir os respectivos
valores, devido à desvalorização da moeda, o que traz prejuízos ao
servidor.

Ressalte-se que a proposta não visa à ampliação de direitos, mas à
preservação do poder de compra das parcelas devidas pelo Estado,
mediante simples atualização monetária, na data do pagamento. Além
disso, conforme consta da justificativa que acompanha o projeto, a
medida não implicará aumento da despesa pública com pessoal, pois
o acréscimo gerado pela correção incidente sobre as parcelas
atrasadas seria compensado pelo excedente financeiro recebido pelo
Estado mediante a aplicação desses recursos no mercado financeiro.

É pacífico na jurisprudência brasileira o entendimento de que o
pagamento de débito originário de salários, vencimentos ou proventos
possui natureza alimentar, por se tratar de retribuição pecuniária que o
servidor recebe em virtude do exercício de uma função pública. Sendo
assim, é inequívoco o direito dos servidores de receber os valores a
que fazem jus, com a respectiva correção monetária, quando pagos
com atraso.

Alguns Estados já legislaram sobre o assunto. O Estatuto dos
Servidores Públicos do Estado do Mato Grosso _ Lei Complementar nº
4, de 15/10/90 _ assim definiu a questão:

“Art. 69 - O pagamento da remuneração dos servidores públicos dar-
se-á até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao que se refere.

§ 1º - O não-pagamento até a data prevista neste artigo importará na
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correção do seu valor, aplicando-se os índices federais de correção
diária, a partir do dia seguinte ao do vencimento até a data do efetivo
pagamento.

§ 2º - O montante da correção será pago juntamente com o
vencimento do mês subseqüente, corrigido o seu total até o último dia
do mês, pelos mesmos índices do parágrafo anterior”.

Também o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Santa
Catarina - Lei nº 6.745, de 28/12/85 _ estabeleceu, em seu art. 196,
que os atrasos de pagamento do vencimento serão corrigidos pelos
índices referentes à correção monetária e aos juros legais.

Da mesma forma, esta Comissão considera que os servidores
públicos do Estado fazem jus a receber devidamente atualizadas as
parcelas remuneratórias que forem pagas com atraso. Entretanto,
visando ao aperfeiçoamento da proposição quanto aos aspectos de
clareza e objetividade, entendemos que são necessários alguns
ajustes. Em primeiro lugar é mister esclarecer que a medida aplica-se
apenas ao vencimento básico e parcelas sobre ele incidentes,
mediante requerimento do servidor. Quanto ao atraso, deve ser
superior a 60 dias. Contudo, quando o atraso for decorrente da
necessidade de atualização de procedimentos administrativos e de
sistemas informatizados, em virtude de reestruturação de carreiras e
transformação de cargos, este prazo será contado a partir da data
limite prevista na lei para a implementação das novas condições.
Também deve constar que a correção não se aplica nos casos de
designação temporária para o exercício de função pública e aos
contratos administrativos. Por fim a correção somente será devida
para os atrasos que venham a ocorrer a partir da vigência da lei e
após o período de 60 dias de “vacatio legis”.

Com essas alterações, julgamos que o projeto em análise merece
ser aprovado por esta Casa Legislativa.

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

34/2007 na forma do Substitutivo nº 2, que ora apresentamos.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe sobre a correção de parcelas remuneratórias devidas aos
servidores públicos do Estado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O vencimento básico e os proventos de aposentadoria, bem

como as parcelas sobre eles incidentes, devidos a servidores ativos e
inativos do Estado, pagos em atraso, serão corrigidos, mediante
requerimento do interessado, pela variação do valor da Unidade Fiscal
do Estado de Minas Gerais - Ufemg - , observadas as seguintes
condições:

§ 1º - O disposto no “caput” aplica-se quando o atraso no pagamento
for superior a sessenta dias e for comprovada a responsabilidade do
Estado pelo atraso.

§ 2º - A correção a que se refere este artigo será feita de acordo
com a variação da Ufemg no período compreendido entre a data de
pagamento da categoria a que pertença o servidor e a data do efetivo
pagamento dos valores atrasados.

§ 3º - Quando o atraso for decorrente da necessidade de atualização
de procedimentos administrativos e de sistemas informatizados, em
virtude de reestruturação de carreiras e transformação de cargos
previstas em lei, o prazo para efeito do disposto no § 1º deste artigo
será contado a partir da data limite prevista na lei para a
implementação das novas condições.

§ 4º - A correção a que se refere este artigo não se aplica a parcela
remuneratória referente a designação temporária para o exercício de
função pública nem a contrato administrativo.

Art. 2º - O disposto no art. 1º aplica-se somente na hipótese de
atrasos de pagamentos verificados a partir da data de vigência desta
lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 21 de março de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

Franco - Domingos Sávio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 36/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre o período de cobrança do Imposto sobre a
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Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e altera a Lei nº
12.735, de 30 de dezembro de 1997.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/2/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e à Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária.

Cabe-nos, agora, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos aspectos de sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em tela pretende alterar as datas de cobrança do

IPVA, com o objetivo de diminuir as despesas domésticas do
contribuinte em janeiro, mês em que o imposto tem sido regularmente
cobrado. O projeto prevê para o mês de março a cobrança do IPVA
dos veículos cujas placas finalizem com os algarismos 1, 2 e 3; para o
mês de abril, 4, 5 e 6; para o mês de maio, 7, 8, 9 e 0. Tal
procedimento terá vigência a partir do ano seguinte ao da publicação
da lei.

Ao estabelecer para o início da cobrança do IPVA o mês de março,
a proposição em tela suaviza o impacto do pagamento do tributo para
o contribuinte mineiro, uma vez que o mês de janeiro é marcado por
despesas muito altas, como o pagamento do IPTU, de matrícula e de
material escolar para os filhos, entre outras.

O IPVA é um tributo instituído pelo Estado, nos termos do que
dispõe o art. 144, I, “c”, da Constituição da República. Assim sendo,
embora parte de sua arrecadação, por imperativo constitucional, seja
destinada aos Municípios onde são emplacados os veículos, cabe a
esta Casa Legislativa disciplinar a cobrança do tributo, nos termos do
disposto no art. 61, III, da Carta mineira.

Para corroborar essa assertiva, mencionamos o dispositivo
constante na Lei nº 14.937, de 23/12/2003, aprovada por esta
Assembléia Legislativa e sancionada pelo Governador do Estado, a
qual estabelece as regras para a cobrança e a arrecadação do
imposto.

Apesar de a referida lei definir que o fato gerador do tributo ocorre
no dia 1º de janeiro de cada exercício, não há impedimento de ordem
constitucional ou legal a que esta Casa altere a norma, estabelecendo
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o termo inicial para recolhimento, conforme se verifica no caso em
tela.

Nos termos da legislação vigente, o pagamento do IPVA é
escalonado de acordo com o algarismo final da placa do veículo,
cabendo ao contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou em
três parcelas mensais consecutivas.

Deve ser enfatizado que não existe, com a mudança pretendida,
nenhuma renúncia de receita ou alteração de alíquota, estando, pois,
a proposta em apreço em perfeita consonância com as disposições
constantes na Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, conhecida
como Lei de Responsabilidade Fiscal.

Todavia, entendemos ser necessária a supressão do art. 4º do
projeto, por duas razões: primeiro porque ele acrescenta dispositivo
ao art. 10 da Lei nº 12.735, de 30/12/97, que foi revogado pelo art. 21
da Lei nº 14.937, de 23/12/2003.

Ademais, o referido art. 4º autoriza o Poder Executivo a reduzir a
alíquota do IPVA para até 1%, autorização que não é admitida, pois a
redução de alíquota deve ser feita por meio de lei, observadas as
exigências constitucionais e legais pertinentes à matéria tributária.

A autorização prevista no projeto ofende o princípio da estrita
legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal,
que veda a exigência ou o aumento de tributo sem lei que o
estabeleça.

Tal dispositivo fere, também, o art. 14 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, uma vez que a concessão ou a ampliação de benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deve vir
acompanhada da estimativa do impacto financeiro-orçamentário no
exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios
seguintes, além de outras exigências que especifica.

Esclarecemos, por fim, que, para alterar as datas de cobrança do
IPVA, há que modificar a Lei nº 14.937, de 2003, a qual dispõe sob o
referido imposto. Assim, apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo nº 1, com o fim de zelar pela consolidação das leis e de
adequar a proposição à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 36/2007 na forma
do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe

sobre o Imposto sobre a Propriedade  de  Veículos Automotores -
IPVA - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os §§ 1º e 2º do art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de

dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação,
passando o seu § 2º a § 3º:

“Art. 11 - (...)
§ 1º - O vencimento da primeira parcela ou da cota única do IPVA

ocorrerá nos seguintes meses de cada exercício:
I - março, para os veículos cujas placas finalizem com os algarismos

1 (um), 2 (dois) e 3 (três);
II - abril, para os veículos cujas placas finalizem com os algarismos 4

(quatro), 5 (cinco) e 6 (seis);
III - maio, para os veículos cujas placas finalizem com os algarismos

7 (sete), 8 (oito), 9 (nove) e 0 (zero).
§ 2º - A Secretaria de Estado de Fazenda escalonará os dias para

pagamento do IPVA de acordo com o algarismo final da placa do
veículo.”.

Art. 2º - Os §§ 1º e 2º do art. 9º da Lei nº 14.937, de 2003, passam a
vigorar com a seguinte redação, passando os seus §§ 1º e 2º a §§ 3º
e 4º, respectivamente:

“Art. 9º - (...)
§ 1º - É assegurada ao contribuinte a apresentação de recurso no

caso de discordância do valor da base de cálculo, no prazo de trinta
dias contados da data da publicação das tabelas.

§ 2º - Na hipótese de a decisão do recurso ser publicada após a data
do vencimento da primeira parcela ou da cota única com desconto,
terá o contribuinte o prazo de quinze dias contados da data da
publicação da decisão para efetuar o pagamento, assegurado o
benefício previsto no art. 11 desta lei.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1º da janeiro de 2008.
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Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gustavo Valadares -

Sabastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 38/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a criação de central de empregos para pessoas
portadoras de necessidades especiais e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/2/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos aspectos jurídicos, constitucionais e legais pertinentes,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em análise objetiva autorizar o Poder Executivo a criar

a central de empregos para pessoas portadoras de necessidades
especiais, visando a facilitar sua inserção no mercado de trabalho.
Trata-se, portanto, da criação de um órgão na estrutura do Poder
Executivo.

De acordo com o projeto, o referido órgão fará levantamento das
vagas para trabalhadores portadores de necessidades especiais e
terá um cadastro com a relação dos nomes dessas pessoas,
residentes e domiciliadas no Estado, e outro com a relação das
empresas, indústrias, pessoas físicas e jurídicas interessadas na
contratação dessa categoria de trabalhadores.

Cumpre esclarecer que o conceito de pessoa portadora de
necessidades especiais é equivalente à noção de pessoa portadora
de deficiência, conforme se depreende do Decreto Federal nº 3.298,
de 20/12/99, que conceitua pessoas portadoras de deficiência como
aquelas que apresentam perda ou anormalidade de uma estrutura ou
função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade
para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado
normal para o ser humano (art. 3º).
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Incumbidos de analisar a matéria em conformidade com os
princípios constitucionais pertinentes, cumpre-nos ressaltar que o
modelo estruturador do processo legislativo tal como previsto na
Constituição Federal é de observância obrigatória por parte dos
Estados. Entre as regras de aplicação compulsória, encontra-se a do
art. 61, §1º, II, alínea “e”, da Lei Maior, que atribui ao Presidente da
República a iniciativa privativa das leis que disponham sobre a criação
e a extinção de Ministérios e órgãos da administração pública,
observado o disposto no art. 84, VI. Outrossim, a Carta mineira, por
meio do art. 66, III, alínea “e”, e do art. 90, XIV, atribui ao Governador
do Estado a iniciativa privativa para a apresentação de projeto de lei
que trate da criação, estruturação e extinção de secretaria de Estado,
órgão autônomo e entidade da administração indireta, e a
competência privativa para dispor, na forma da lei, sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo

A esse respeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
reiteradamente enfatizado que incide em vício de inconstitucionalidade
formal a norma legal estadual que, oriunda de iniciativa parlamentar,
versa sobre matéria sujeita a iniciativa constitucionalmente reservada
ao Chefe do Poder Executivo.

No julgamento da Adin 2.707/SC, proposta pelo Governador do
Estado de Santa Catarina, julgada em 15/2/2006, a egrégia Corte
reconheceu que os dispositivos atacados estabelecem deveres ou
interferem na estrutura do Poder Executivo estadual, e que, no caso
específico, a Assembléia legislou de modo a interferir
significativamente na estrutura desse Poder. Destacam-se, ainda, as
Adins 2.754/ES, julgada em 3/4/2003, e 2.808/RS, julgada em
24/8/2006.

Verifica-se, portanto, que a proposição encontra óbices
constitucionais à sua tramitação.

Por outro lado, cumpre-nos ressaltar que a preocupação com a
colocação no mercado de trabalho das pessoas com deficiência é
assunto afeto à Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência a
Pessoa Deficiente - Caade -, unidade que integra a estrutura básica
da Secretaria de Desenvolvimento Social e está subordinada
diretamente ao Secretário da referida Pasta, nos termos da Lei
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Delegada nº 120, de 25/1/2007. Esse órgão tem a missão de
coordenar, orientar e fiscalizar as políticas de proteção e assistência à
pessoa com deficiência e, com o apoio de diversos setores da
sociedade, busca debater, defender e legitimar as reivindicações,
além de assegurar os direitos garantidos por lei.

Ressalte-se que entre as atribuições do mencionado órgão está a de
possuir cadastro de empresas e pessoas físicas para contratação de
pessoas com deficiência.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 38/2007.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gustavo

Valadares - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 57/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 57/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 182/2003, altera a
Lei nº 12.733, de 30/12/97, que dispõe sobre a concessão de
incentivos fiscais com o objetivo de estimular a realização de projetos
culturais no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 15/2/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer preliminar sobre os
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em exame objetiva acrescentar dispositivo ao art. 5º da Lei

nº 12.733, de 1997, de modo a prever a possibilidade de
parcelamento, em até 120 meses, do crédito tributário inscrito na
dívida ativa do contribuinte que apoiar projetos culturais. Com efeito, o
referido art. 5º estabelece que o contribuinte com débito tributário
inscrito em dívida ativa até 31/12/96 poderá quitá-lo com desconto de
25%, desde que apóie financeiramente projeto cultural.

Conforme foi dito, a proposição em tela estabelece a possibilidade
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de parcelamento do tributo em até 120 meses.
Cumpre dizer, entretanto, que tal possibilidade já se acha prevista

na própria Lei no 12.733, substantivada no § 2º do art. 5º, cujos termos
seguem transcritos:

“Art. 5º - (...)
§ 2º - Os recolhimentos de que trata o parágrafo anterior poderão, a

critério da Secretaria de Estado da Fazenda, ser efetuados
parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento”.

Portanto, já é legalmente possível a dilação do prazo de
recolhimento do tributo, a critério da Pasta da Fazenda, nos termos do
regulamento. Por sua vez, a proposição em tela cuida de fixar, na
própria lei, o prazo máximo do parcelamento, atendidas as condições
estabelecidas pela Secretaria de Estado de Fazenda para a obtenção
desse benefício.

Em face do princípio autonômico, o Estado se acha
constitucionalmente habilitado a legislar sobre a matéria, consoante o
disposto no art. 25 da Constituição da República, segundo o qual “os
Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição”.

De outra parte, inexiste regra instituidora de reserva de iniciativa a
operar como óbice a que este Parlamento deflagre o devido processo
legislativo sobre o assunto.

Todavia, reputamos necessária uma alteração relativa à técnica
legislativa, de modo a estabelecer que a modificação incidente sobre a
Lei nº 12.733 recaia sobre a redação do § 2º do art. 5º, que já prevê,
conforme foi visto, a hipótese do parcelamento da dívida.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 57/2007 com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - O § 2º do art. 5º da Lei 12.733, de 30 de dezembro de

1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘ Art. 5º - (...)
§ 2º - Os recolhimentos de que trata o parágrafo anterior poderão, a
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critério da Secretaria de Estado de Fazenda, ser efetuados
parceladamente em até cento e vinte meses, na forma prevista em
regulamento’”.

Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 58/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 178/2003, dispõe
sobre alimentação escolar na rede estadual de ensino do Estado e dá
outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, foi a proposição
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, do Regimento Interno, a
matéria vem a esta Comissão para receber parecer quanto à sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em tela determina, no seu art. 1º, que o Estado

consignará recursos no seu Orçamento destinados à execução de
programas de alimentação escolar gratuita para alunos do ensino
médio e para os alunos dos programas de educação de jovens e
adultos. Já no seu art. 2º, o projeto determina que o montante dos
recursos a ser destinado para os fins previstos no art. 1º deverá ser
diretamente proporcional ao número de matrículas na rede estadual
de ensino. De imediato, a leitura desses dispositivos permite inferir o
vício de inconstitucionalidade decorrente de afronta ao princípio da
separação dos Poderes, inscrito no art. 2º da Constituição Federal,
que consagra a independência e a harmonia entre os Poderes
constituídos.

De fato, no Estado Democrático de Direito, o Legislativo detém,
especialmente, a competência legiferante e a fiscalizadora, ao passo
que ao Poder Executivo, em especial, competem as atividades
administrativas do Estado.
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No âmbito da competência material do Estado, o que significa dizer,
de suas competências administrativas, cujo rol vem especificado no
art. 23 da Constituição da República, alinham-se as competências
privativas para dispor sobre determinadas matérias, as quais podemos
conhecer pela leitura do art. 90 da Constituição mineira. Entre essas
competências privativas inscreve-se o envio à Assembléia Legislativa
do Plano Plurianual de Ação Governamental, do projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias e das propostas de orçamento. Ora, ocorre
que por determinação da alínea “i” do inciso III, do art. 66 da Carta
Política mineira, são matérias de iniciativa privativa do Governador do
Estado os planos plurianuais, as diretrizes orçamentárias e os
orçamentos anuais. Dessa forma, com fulcro na regra de repartição de
competências insculpida na Carta Magna, não tem o legislador
estadual o condão de determinar ao Chefe do Poder Executivo a
atribuição de consignar recursos do orçamento do Estado para a
execução de programas de governo. Mesmo porque, ainda com
fundamento no mencionado art. 23 da Constituição Federal, a criação
e a implementação de programas de governo são competências
adstritas ao poder de administrar, o qual é inerente ao Governador do
Estado.

Assim, os arts. 1º e 2º da proposição, ao obrigarem o Estado a
consignar recursos públicos no orçamento destinados à determinada
despesa e preverem o modo como serão feitos os cálculos referentes
a ela, criam, na verdade, uma obrigação para o Poder Executivo, não
albergada pela Constituição da República e em franco desacato ao
princípio da separação dos Poderes.

Também os arts. 3º e 4º do projeto apresentam irregularidades de
natureza constitucional.

O primeiro desses artigos, ao estabelecer atribuição para o
Conselho Estadual de Alimentação Escolar, invade a esfera de
atuação do Chefe do Poder Executivo, contrariando, assim, o art. 90,
XIV, da Carta mineira, que dispõe que compete privativamente ao
Governador do Estado dispor sobre a organização e a atividade do
Poder Executivo, bem como o art. 66, inciso III, alínea “e”, da mesma
Carta, que prevê a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo
para deflagrar o processo legislativo no que se refere à criação, à
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estruturação e à extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e
entidade da administração indireta. Nesta oportunidade convém
esclarecer que criar um órgão não significa apenas dizer que ele
existe, é também necessário estabelecerem-se os setores ou
departamentos que o integram e suas respectivas competências,
entre outras especificações. No caso, o Conselho Estadual de
Alimentação Escolar integra a área de competência da Secretaria de
Estado de Educação, órgão diretamente subordinado ao Governador
do Estado e seu auxiliar na direção superior do Poder Executivo (art.
90, inciso II, da Constituição Estadual). Concomitantemente, o art. 4º
da proposição adentra em matéria própria da regulamentação
infralegal, prevendo de que maneira serão elaborados os cardápios do
Programa de Alimentação Escolar. Dessa forma configura-se, mais
uma vez, o desrespeito ao princípio constitucional da separação dos
Poderes, haja vista que é o Poder Executivo o detentor dos recursos
humanos e técnicos necessários para promover a regulamentação
adequada das políticas e programas de governo, tarefa que compete
privativamente ao Governador do Estado por força do inciso VII do art.
90 da Constituição Estadual.

Além dos problemas mencionados, o projeto de lei em comento
acarreta aumento de despesa. Assim, por força do art. 16 da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101, de
4/5/2000), ele deve estar acompanhado de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois subseqüentes e ainda deve demonstrar, por força do art. 17,
§1º, a origem dos recursos para o seu custeio, o que não ocorre no
presente caso.

Assim, podemos concluir que, na realidade, a proposição pretende
obrigar o poder público a executar programa de alimentação escolar
para os alunos do ensino médio e dos programas de educação de
jovens e adultos, uma vez que só existe em nosso Estado o programa
de alimentação escolar destinado aos alunos matriculados nos
ensinos pré-escolar e fundamental.

Ademais, convém lembrar que a elaboração e a execução de
programas ou planos de governo são atividades eminentemente
administrativas, que não demandam, por via de regra, previsão legal.
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Por força do princípio da universalidade que norteia o orçamento
público, o programa que demandar investimento governamental deve
estar previsto na lei orçamentária. Entretanto, isso não significa dizer
que seja pertinente a edição de lei específica para criar-se programa,
pelo contrário, apenas nos casos expressamente previstos na
Constituição, os programas devem ser criados por lei.

Assim, o Supremo Tribunal Federal, reafirmando que o nosso
sistema jurídico se baseia no princípio da separação dos Poderes e
que cada Poder tem funções e prerrogativas próprias, definidas pela
Constituição Federal, decidiu que apenas os programas previstos na
Constituição devem ser submetidos ao Legislativo. Trata-se, no caso,
do entendimento da Suprema Corte consignado na decisão de
Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224
(ADIQO 224/RJ), publicada no “Diário da Justiça” de 2/12/94. Dessa
forma, com exceção da ressalva prevista, nenhum plano, projeto ou
programa deve ser submetido pelo Poder Executivo ao Parlamento,
seja porque muitos deles são atividades típicas da Administração, seja
porque restaria inviabilizado o exercício das funções daquele Poder.

É importante ressaltar que o Poder Legislativo pode e deve atuar na
discussão das políticas públicas, programas e outros projetos de
cunho administrativo a serem implantados em nosso Estado.
Entretanto, o momento jurídico-político próprio para os parlamentares
intervirem na gestão administrativa do Estado dá-se quando da
apreciação, discussão e modificação da Lei Orçamentária Anual,
ocasião em que emendas introdutórias ou ampliativas desses tipos de
programas e projetos podem ser apresentados pelos Deputados
Estaduais. Este é o momento e o caminho corretos para que sejam
criados programas e projetos de iniciativa legislativa, sem
sobrecarregar o nosso ordenamento jurídico com normas que de
efeito inócuo, muitas vezes por não apresentarem condições de serem
implementadas, por falta de recursos orçamentários. Não menos
importante é lembrar que as rubricas orçamentárias dos diversos
órgãos administrativos do Estado encontram-se totalmente
comprometidas com programas e projetos prioritários e já definidos na
Lei do Orçamento. Custear novas ações com as mesmas rubricas é
prejudicar ou mesmo inviabilizar medidas priorizadas e já em fase final



1667

de implementação no exercício financeiro. Com o fim de evitar esse
tipo de prejuízo para a comunidade, é que comparece o Poder
Executivo para, no exercício de sua iniciativa privativa, apresentar o
Projeto de Lei Orçamentária do Estado prevendo novas propostas de
interesse público, dentro de sua realidade contábil-financeira e
priorizando a implementação de novas ações em benefício da
coletividade.

Por tudo que já foi dito nesta fundamentação quanto à criação e
implementação de programas de governo, esse propósito não tem
como prosperar por falta de respaldo jurídico-constitucional.

Quanto à intenção do legislador expressa no art. 5º do projeto,
temos a informar que a Resolução nº 35, de 2003, do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação, já prevê, no § 2º do seu art. 10,
que, na elaboração do cardápio da alimentação escolar, sob a
responsabilidade dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal,
devem ser respeitados os hábitos alimentares de cada localidade, sua
vocação agrícola e a preferência por produtos básicos.

Por fim, o Projeto de Lei nº 71/2007, também de autoria do
Deputado Weliton Prado, que institui programa de governo, foi
anexado à proposição ora analisada em razão de tratar de matéria
semelhante. Pelas razões já apresentadas, esse projeto também
incorre em vício de inconstitucionalidade, representado, em última
análise, pelo desacato ao princípio constitucional da separação dos
Poderes.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 58/2007.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 65/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 65/2007, de autoria do Deputado Alencar da
Silveira Jr., dispõe sobre orientação de segurança aos passageiros do
transporte coletivo intermunicipal.
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Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, foi o projeto
encaminhado a esta Comissão e às Comissões de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para receber parecer.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,
examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
Conforme explicita a ementa da proposta, a intenção é assegurar

aos usuários do serviço de transporte coletivo intermunicipal o
repasse de informações sobre procedimentos de segurança em caso
de acidente.

O projeto estabelece, ainda, sanções pelo descumprimento da lei, as
quais deverão basear-se nas normas que disciplinam os contratos de
concessão e permissão de serviço de transporte coletivo. O Poder
Executivo terá, segundo a proposição, o prazo de 90 dias para
regulamentar a lei.

É importante lembrar que a proposta em análise já tramitou nesta
Casa na forma do Projeto de Lei n° 1.596/2004. À ép oca, esta
Comissão concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apres entou. A
proposição atual incorpora em boa medida as alterações sugeridas,
razão pela qual não contém vício jurídico algum.

A competência relativa à matéria é do Estado, haja vista que a ele
compete prestar o serviço, e a iniciativa é franqueada a todos os
Deputados. Além do mais, a medida tencionada possui indiscutível
alcance social.

Acrescente-se que os objetivos, embora relevantes, são de simples
implementação, de modo que o próprio motorista, no início da viagem,
pode encarregar-se de repassar as informações a que alude a
proposição. Seguramente, o projeto não onera o serviço de transporte
coletivo estadual.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 65/2007.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely
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Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 67/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
institui o Programa de Resgate Histórico e Valorização das
Comunidades Remanescentes de Quilombos em Minas Gerais e dá
outras providências.

Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.117/2005, foi
a proposição publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição, baseando-se no art. 68 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Carta Federal, estabelece que o
Estado promoverá o resgate histórico e a valorização das
comunidades remanescentes dos quilombos e prevê as medidas a
serem adotadas para esse fim.

Não resta dúvida relativamente ao sentimento de justiça que subjaz
à proposição em exame, considerando não apenas as décadas de
trabalho escravo, mas também a situação dos descendentes que
permanecem nas áreas de quilombos.

Não obstante isso, a proposição encontra óbice de natureza
constitucional à tramitação nesta Casa, por duas razões. A primeira
refere-se ao vício de iniciativa. Projeto de lei de iniciativa parlamentar
não pode estabelecer ação efetiva para órgão do Executivo, porque tal
comando interfere na organização desse Poder, o que é de
competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art.
66, III, “f”, da Constituição do Estado.

Ademais, conforme o entendimento reiterado desta Comissão, não é
adequada a criação de programas governamentais por meio de lei
formal. Afinal, o programa prevê, de forma detalhada, o “modus
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operandi” da ação administrativa para a implementação de
determinada política pública. A atividade legislativa, por sua vez,
opera no plano da abstração e da generalidade, e não pode avançar a
ponto de minudenciar a ação executiva, prescrevendo a
implementação de programa governamental, pois isso iria esvaziar a
atuação institucional do Executivo e contrariar o princípio
constitucional da separação dos Poderes.

Nesse sentido, vale ressaltar o pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal na Decisão de Questão de Ordem suscitada na Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu
não ser pertinente a edição de lei específica criando programa,
ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição da
República, conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

O momento adequado para o parlamentar direcionar ação do Poder
Executivo para o desenvolvimento de determinado programa é o da
elaboração das peças legislativas de planejamento, em especial o
Plano Plurianual de Ação Governamental, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

Quanto à previsão de incluir a história dos quilombos na grade
curricular da rede estadual de ensino, informamos que compete
privativamente à União editar normas que estabeleçam as diretrizes
gerais para a educação nacional. Já as normas que disponham sobre
educação, cultura e ensino são de competência concorrente da União
e dos Estados, por força do disposto no art. 24, IX, da Constituição
Federal.

Constata-se, portanto, que a competência dos Estados para legislar
sobre educação e ensino deve ater-se às normas gerais e aos
princípios gerais definidos na lei federal.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei
Federal nº 9.394, de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB -, que define as diretrizes e bases da
educação nacional. Tal norma estabelece, em seu art. 26, que os
currículos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio devem ter, além
de uma base nacional comum, uma parte diversificada que atenda as
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela. Dessa flexibilidade, resulta a possibilidade de
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haver uma legislação suplementar por parte dos Estados Federados,
respeitadas as imposições da norma geral. Todavia, vale ressaltar que
o inciso IV da Resolução nº 3, de 26/6/98, da Câmara de Educação
Básica do Conselho Nacional de Educação, determina que a base
curricular comum nacional e sua parte diversificada deverão integrar-
se em torno de paradigma que vise a estabelecer a relação entre a
educação fundamental, a vida cidadã, que envolve os aspectos
culturais, e as áreas de conhecimento, entre as quais inclui-se a
história. Essa orientação é de cumprimento obrigatório pelas escolas
do sistema estadual de ensino, por força da LDB.

No que tange à complementação do currículo, os incisos VI e VII do
art. 3º da mencionada resolução enfatizam que a autonomia dos
estabelecimentos de ensino e de seu corpo docente deverá respeitar
e atender os interesses peculiares das comunidades educacional e
local envolvidas. Seguindo essa linha de pensamento, entendemos
que o conteúdo que se pretende incluir na grade curricular já está
abrangido pela disciplina História na parte rígida do currículo e,
respeitada a autonomia das escolas, já pode ser inserida na parte
flexível, caso seja de interesse da comunidade escolar. Entendemos,
assim, que tal dispositivo não inova em nada a ordem jurídica
relativamente à educação.

Por essas razões, apesar da importância dos valores que se
pretende preservar com a proposição em exame, não há como o
projeto prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 67/2007.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 76/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em
epígrafe torna obrigatória a aplicação de testes vocacionais em todas
as escolas públicas e privadas do Estado e dá outras providências.
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Publicada em 17/2/2007, a proposição foi distribuída a esta
Comissão de Constituição e Justiça para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos da proposição em exame, as escolas estaduais,

públicas e particulares ficam obrigadas a submeter os alunos do
Ensino Médio a testes vocacionais, com o fim orientá-los no momento
da escolha de uma profissão. Os testes não implicarão qualquer custo
adicional para os alunos da rede privada de ensino, e o aluno que não
queira se submeter a eles deve apresentar à secretaria da escola, por
escrito, uma declaração. O descumprimento da lei por instituição
pública ensejará advertência, e a escola particular que infringir a lei
será multada em um salário mínimo por aluno matriculado no último
ano do Ensino Médio. As multas auferidas serão recolhidas aos cofres
públicos do Estado.

Conforme preceitua o art. 24, IX, da Constituição Federal, compete à
União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre educação, cultura, ensino e desporto. Nesse ponto, o projeto
encontra respaldo jurídico-constitucional para prosperar nesta Casa.

No que tange à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, a
matéria não se insere entre aquelas de iniciativa privativa do
Executivo, consignadas no art. 66, III, da Carta Estadual.

Por oportuno, trazemos à colação o disposto no art. 205 da Carta
Magna, que assim dispõe:

“Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

O artigo transcrito permite inferir que a educação, aos olhos do
legislador constituinte, deve ser vista numa acepção mais ampla,
significando educar no sentido de preparar o indivíduo para todos os
aspectos da vida humana, inclusive aquele afeto à orientação
profissional da pessoa. Este é o propósito do projeto em análise.

No que se refere às Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
consignadas na Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96, os seus arts. 1º, §
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2º, e 3º, XI, vêm corroborar a proposta em análise. Tais dispositivos
vinculam a educação ao mundo do trabalho e às práticas sociais.

Portanto, não há óbice de ordem constitucional à tramitação da
proposição em tela.

Todavia, constatamos a existência da Lei Estadual nº 13.180, de
20/1/99, que já torna obrigatória a aplicação de testes vocacionais,
ainda que somente para alunos das escolas públicas estaduais.

Assim, em nome do princípio da consolidação das leis e a bem da
técnica legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1, que tem por
escopo contemplar o objetivo do autor da proposição, bem como
estender o benefício aos alunos da rede particular de ensino do
Estado. Além disso, também o aspecto da obrigatoriedade, previsto no
§ 1º do art. 1º da lei citada, deve ser revisto, em respeito ao direito
subjetivo do aluno que não quiser se submeter ao referido teste.
Assim, o substitutivo apresentado, no seu art. 2º, contempla essa
hipótese, prevendo a possibilidade de o aluno apresentar uma
declaração, por escrito, à secretaria da escola, manifestando sua
opção de não se submeter ao teste.

O substitutivo proposto consolida a matéria em uma única
proposição, a qual propugna pelo direito da aplicação do teste
vocacional em todos os alunos das escolas de Ensino Médio do
Estado, ressalvada a hipótese de declaração formal do aluno abrindo
mão desse direito.

Outro aspecto que o substitutivo aborda refere–se às despesas
decorrentes da implementação da medida. Nesse passo, entendemos
pertinente manter o art. 3º da lei já existente, que prevê a dotação
anual para esse fim e condiciona a execução das despesas à
disponibilidade financeira do Tesouro Estadual. Entretanto, cumpre
ressaltar que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
desta Casa deverá analisar esse tema no momento próprio, quando
da emissão de seu parecer sobre o projeto.

Conclusão
À vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 76/2007 na forma do seguinte
Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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Torna obrigatória a aplicação de testes vocacionais em alunos do
Ensino Médio da rede de ensino do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as escolas públicas e as particulares do Estado

obrigadas a aplicar testes vocacionais nos alunos matriculados no
último ano do Ensino Médio.

§ 1º - Os testes a que se refere o “caput” deste artigo são gratuitos
para os alunos do Ensino Médio da rede pública estadual.

§ 2º - Os testes serão programados e aplicados por equipes técnicas
especializadas em psicologia, observadas as condições técnico-
operacionais estabelecidas pelo órgão estadual competente.

Art. 2º - O aluno que não quiser se submeter ao teste deverá
apresentar, por escrito, à secretaria da escola uma declaração nesse
sentido.

Art. 3º - O descumprimento desta lei implicará, para a instituição
particular, multa de um salário mínimo por aluno matriculado no último
ano do Ensino Médio, e advertência para a escola da rede pública.

Parágrafo único - As multas a que se refere o “caput” serão
recolhidas ao Tesouro do Estado.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei
correrão por conta de dotação a ser incluída, anualmente, na Lei
Orçamentária.

Parágrafo único - A execução das despesas ficará condicionada à
disponibilidade financeira do Tesouro Estadual.

Art. 5º - Fica revogada a Lei nº 13.180, de 20 de janeiro de 1999.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gustavo

Valadares - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 83/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 83/2007, resultante do desarquivamento, a
requerimento do autor, Deputado Weliton Prado, do Projeto de Lei nº
3.678/2006, dispõe sobre a política estadual de polícia ostensiva de
prevenção criminal e de segurança nos veículos do transporte coletivo
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intermunicipal de passageiros.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, a proposição foi

distribuída a esta Comissão e à Comissão de Segurança Pública para
receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe-nos, agora, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
Levando-se em consideração que o projeto sob comento tramitou

nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão analisou minuciosamente a matéria, passamos a reproduzir
a mesma linha argumentativa utilizada anteriormente.

O objetivo da proposição, tal como anunciado na ementa e no
“caput” do art. 1º, é instituir a política estadual de polícia ostensiva de
prevenção criminal e de segurança nos veículos de transporte coletivo
intermunicipal de passageiros. Para alcançar esse desiderato, o
projeto atribui responsabilidade à Polícia Militar, ao Departamento de
Estradas de Rodagem - DER-MG - e às empresas delegatárias,
concessionárias e permissionárias do serviço de transporte para,
conjuntamente, desempenharem ações concretizadoras dessa
política. O art. 2º prevê os instrumentos a serem utilizados para a
efetivação da referida política governamental, entre os quais se
destacam a presença de policiais em viagens realizadas nos veículos
de transporte, a instalação de sistema de segurança interno nesses
veículos e a implantação de sistema de monitoramento e
rastreamento de veículos por meio de satélite. Os demais dispositivos
do projeto determinam, essencialmente, atribuições à Polícia Militar e
prevêem um conjunto de procedimentos a serem observados pelos
policiais militares como condição para a implementação de tal política.

Apesar da louvável preocupação do autor do projeto com a questão
da segurança pública em Minas Gerais, a matéria não se harmoniza
com o ordenamento constitucional do Estado, conforme
demonstraremos a seguir, além de apresentar problema estrutural.

Em primeiro lugar, cabe salientar que a Polícia Militar é órgão da
administração direta do Executivo e subordina-se ao Governador do
Estado, conforme estabelece o art. 137 da Carta mineira. Nessa
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qualidade, toda norma que disponha sobre a organização da citada
instituição, o que abrange a fixação de competências e atribuições,
deve emanar do Governador do Estado. É o que se infere do
comando previsto no art. 66, III, “f”, da mencionada Carta Política, o
qual assegura ao Chefe do Executivo a prerrogativa privativa para
dispor sobre a organização da Polícia Militar. Ora, ao definir
atribuições para a Polícia Militar e prescrever condutas para seus
integrantes, a proposição afronta nitidamente a competência
reservada ao Governador do Estado para regular a matéria, razão
pela qual fica patente o vício formal de inconstitucionalidade.

Poder-se-ia objetar afirmando que essas atribuições constituem
conseqüência natural da política que ora se pretende instituir, o que
atenuaria o vício apontado. Entretanto, tal argumentação não procede,
pois a adoção de determinada política pública pressupõe a elaboração
de diretrizes, parâmetros ou vetores que vinculam as ações dos
órgãos executores, o que não é o caso, uma vez que o projeto, no afã
de criar a política que menciona, restringe-se basicamente a cominar
responsabilidades e atribuições a essa corporação militar. Uma coisa
é definir parâmetros de ação e metas a serem alcançadas pelo
Executivo, outra coisa é determinar competências para os órgãos e
entidades do Poder administrador. A primeira pode ser objeto de
iniciativa parlamentar por estabelecer princípios e fundamentos que
nortearão o cumprimento de tal política, pois é próprio do Parlamento
ditar normas gerais e abstratas, contanto que não contrariem as
regras de iniciativa privativa consagradas na Constituição. A segunda
depende da iniciativa legislativa do Governador do Estado, visto que a
matéria se relaciona com a organização e a estruturação de órgãos e
entidades que lhe são subordinados ou vinculados.

Em segundo lugar - e aí reside o problema estrutural do projeto -,
não conseguimos extrair da proposição os vetores ou diretrizes da
política estadual de que se cogita. O que existe é a referência
expressa aos instrumentos, que são apenas meios para a sua
execução. Toda política pública requer a definição prévia de objetivos
e metas, e é exatamente nesse ponto que o projeto apresenta outro
equívoco, não sendo razoável explicitar meios sem a necessária
definição de parâmetros que embasem as ações do poder público.
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Nesse ponto, existe uma contradição entre o enunciado na ementa e
no “caput” do art. 1º da proposição, de um lado, e os demais preceitos,
de outro.

Em síntese, o projeto invade a competência privativa do Chefe do
Executivo ao prever atribuições para a Polícia Militar, o que resulta em
flagrante desrespeito à Carta mineira. Cabe lembrar que as normas de
competência reservada previstas na Constituição configuram
desdobramentos do clássico princípio da separação de Poderes.
Assim, sempre que tais diretrizes forem inobservadas está-se, em
última análise, contrariando aquele tradicional princípio, que é um dos
pilares do Estado Democrático de Direito.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 83/2007.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 88/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, de autoria do Deputado Alencar da Silveira
Jr., tem o propósito de alterar a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que
dispõe sobre o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposta em análise pretende alterar a Lei nº 14.937, de 2003,

com o objetivo de reduzir 30% da base de cálculo do imposto
incidente sobre a propriedade de veículos automotores movidos a
gasolina ou álcool.

Conforme consta na justificação do projeto, a medida tem o
propósito de corrigir distorção que surgiu há alguns anos, em face do
avanço tecnológico, uma vez que atualmente um mesmo automóvel
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pode ser movido a álcool e a gasolina (bicombustível) e, até mesmo, a
gás natural veicular - GNV.

Observa-se que o projeto é de relevante interesse público, pois a
adoção da medida proposta representará um grande incentivo para a
aquisição de veículos movidos a combustível genuinamente brasileiro
(álcool), o que poderá ter como resultado uma significativa economia
no consumo de petróleo.

Além disso, observa-se uma perfeita consonância da proposta com
a política de proteção ambiental: como é sabido, os poluentes
derivados do álcool são menos nocivos do que aqueles oriundos da
queima da gasolina.

Deve ser enfatizado que a instituição do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores, conforme preconiza o art. 155,
III, da Constituição da República, é prerrogativa do Estado, ao qual
compete, também, o estabelecimento das alíquotas, a fixação da base
de cálculo e a definição dos casos de isenção tributária.

Cabe a esta Casa Legislativa, nos termos do disposto no art. 61, III,
da Constituição mineira, dispor sobre o sistema tributário estadual,
arrecadação e distribuição de renda, em estrita consonância com o
princípio da legalidade, inerente ao direito tributário brasileiro.

Em que pesem aos argumentos expendidos, podemos constatar que
a redução da carga tributária decorrente da adoção da medida
proposta resulta em perda de receita, com reflexos diretos no caixa do
Tesouro.

A Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000, que se tornou conhecida
como Lei de Responsabilidade Fiscal, admite a concessão de
benefício de natureza tributária da qual resulte perda de receita,
conforme ocorre no caso em análise, desde que sejam atendidos os
pressupostos constantes no art. 14 daquele diploma legal.

Nos termos da mencionada lei, as medidas propostas devem estar
acompanhadas de estimativa do impacto financeiro-orçamentário no
exercício em que devem iniciar sua vigência e nos dois exercícios
seguintes, atendendo, também, ao disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Além disso, deve haver demonstração de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da Lei Orçamentária e não



1679

afetará as metas de resultados fiscais, ou, então, a proposta deverá
vir acompanhada de medidas de compensação, por meio de aumento
de receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base
de cálculo, majoração ou criação de tributo, o que, efetivamente, não
veio a ocorrer.

Embora esta Casa Legislativa tenha competência para dispor sobre
a matéria, não julgamos que o projeto possa continuar tramitando, por
não atender aos requisitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 88/2007.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 92/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
epígrafe “estabelece normas de fiscalização nos postos de
fiscalização da Receita Estadual”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da proposição
quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe estabelece normas para a fiscalização,

a ser exercida por policiais militares, nos postos de fiscalização da
Receita Estadual.

Ao tratar de medida que visa à criação de regras para a fiscalização
de caminhões de carga no Estado bem como de seus condutores e da
carga que transportam, o projeto busca a eficiência do setor público
no que concerne à prevenção e ao combate ao roubo de cargas no
Estado, de forma a preservar a segurança e a assegurar a ordem
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pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Isso lhe
garantiria acolhimento pelo sistema legal constitucional vigente, tendo
em vista o disposto no “caput” do art. 144 da Carta da República e no
inciso V do art. 2º da Constituição mineira; no entanto, alguns
aspectos da proposta, que merecem ser apontados, impedem-na de
prosperar, visto que conflitam com comandos constitucionais e legais
vigentes.

No que concerne à edição de normas gerais que tratam da
organização, dos efetivos, das garantias, da convocação e da
mobilização das polícias militares, a matéria se insere no domínio de
competência legislativa da União, conforme o disposto no art. 22, XXI,
da Constituição Federal, competindo ao Estado a edição de normas
complementares.

Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, a
Constituição do Estado determina, na alínea “f” do inciso III do art. 66,
que é matéria de iniciativa privativa do Governador do Estado a
organização da Polícia Militar, respeitada a competência da União.
Além disso, preconiza o “caput” do art. 143 da mencionada norma
constitucional que “lei complementar organizará a Polícia Militar e o
Corpo de Bombeiros Militar”. O “caput” do art. 39 determina, ainda,
que os integrantes da Polícia Militar serão regidos por estatuto próprio,
estabelecido em lei complementar. Por se tratar de projeto que visa a
atribuir competência específica aos integrantes da corporação, a
matéria está sujeita às mencionadas regras. Ademais, cumpre
ressaltar que a Constituição da República já define, no § 5º do art.
144, que às Polícias Militares cabem a polícia ostensiva e a
preservação da ordem pública. A Constituição Estadual, em seu art.
142, I, atribui à Polícia Militar “a polícia ostensiva de prevenção
criminal, de segurança, de trânsitos urbano e rodoviário, de florestas e
de mananciais e as atividades relacionadas com a preservação e a
restauração da ordem pública, além da garantia do exercício de poder
de polícia dos órgãos e das entidades públicas, especialmente das
áreas fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação
do solo e de patrimônio cultural”.

Assim sendo, podemos inferir que à Polícia Militar compete a
prevenção do roubo de cargas, tratando a proposição de estabelecer
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as regras sobre o modo de a corporação operar no combate ao crime.
A Constituição da República, em seu art. 2º, consagrou a tripartição

dos Poderes, ao estabelecer que “são poderes da União,
independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário”. No mesmo sentido, o constituinte estabeleceu funções
para cada um dos Poderes, atribuindo-lhes competências próprias,
sem caracterizá-las com exclusividade absoluta. Segundo Alexandre
de Moraes, “cada um dos Poderes possui uma função predominante,
que o caracteriza como detentor de parcela da soberania estatal, além
de outras funções previstas no texto constitucional. São as chamadas
funções típicas e atípicas” (“Direito Constitucional”, 9ª ed., São Paulo:
Atlas, 2001, pág. 364).

No que concerne às competências do Executivo, ressalte-se a
elaboração e a execução de atividade administrativa específica,
porquanto é esse Poder o detentor da competência constitucional para
realizar ações de governo, e essas podem prescindir de previsão
legal. Assim, a apresentação de projetos de lei que tratem de temas
dessa natureza constitui iniciativa inadequada, porque inócua, uma
vez que obriga o Poder Executivo a implementar uma ação que já está
incluída em sua competência constitucional. A atividade legislativa
opera no plano da abstração e da generalidade e não pode ir a ponto
de minudenciar a ação executiva, pois isso iria esvaziar o âmbito de
atuação institucional do Executivo e contrariar o princípio
constitucional da separação dos Poderes. Além disso, a ação
administrativa prescrita em lei pode não se mostrar eficaz, e a sua
alteração estaria sujeita ao processo legislativo, o que acarretaria a
paralisação da atividade administrativa, contrariando o princípio da
razoabilidade.

Finalmente, cumpre-nos dizer que a matéria em exame tramitou na
legislatura passada, como o Projeto de Lei nº 418/2003 e recebeu
parecer concluindo por sua inconstitucionalidade, pelas mesmas
razões mencionadas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 92/2007.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião
Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 93/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 93/2007, de autoria do Deputado Alencar da

Silveira Jr., “altera a redação do inciso II do art. 10 da Lei nº 13.437,
de 30/12/99”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, foi o projeto
encaminhado a esta Comissão, para, nos termos do Regimento
Interno, receber parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
A proposta contida no projeto de lei em epígrafe já tramitou nesta

Casa em dois momentos distintos: primeiro, por meio do Projeto de
Lei nº 2.385/2002; em seguida, por meio do Projeto de Lei n°
512/2003, que recebeu plena adesão de todas as comissões por que
passou, incluída a Comissão de Constituição e Justiça.

O objetivo da proposição é alterar o inciso II do art. 10 da Lei nº
13.437, de 30/12/99, que, ao tratar do Micro Geraes, assegura às
pequenas empresas e às microempresas normatizações
administrativa, tributária, creditícia e de desenvolvimento empresarial
mais simplificada.

O Micro Geraes estimula a produção de bens e a geração de
emprego, com vistas a impulsionar o desenvolvimento econômico no
Estado. Trata-se de programa dirigido às empresas que, sabidamente,
mais geram emprego no País.

O art. 10 da citada lei determina o tipo de empreendimento excluído
do regime jurídico do Micro Geraes. Segundo o seu inciso II, não pode
beneficiar-se do programa a empresa que tenha sido desmembrada
ou que resulte do desmembramento de outra ou da transmutação de
seus estabelecimentos em empresa autônoma, salvo se qualquer
desses fatos tiver ocorrido até 31/12/96.

A proposta agora em discussão amplia por mais quatro anos o prazo
mencionado. Desse modo, a empresa que tenha sido desmembrada
ou que resulte do desmembramento de outra ou da transmutação de
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seus estabelecimentos em empresa autônoma terá direito aos
benefícios do Micro Geraes, desde que algum desses fatos tenha
ocorrido até 31/12/2000. Aumenta-se o universo de beneficiários do
regime de incentivo ao desenvolvimento econômico postulado na Lei
nº 13.437, de 1999.

Embora o mérito da proposta envolva análise técnica muito
específica, que certamente ocorrerá no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, pode-se antever que, com
relação aos aspectos jurídico-financeiros, o projeto apenas dilata o
prazo para o não-enquadramento na regra proibitiva do art. 10 da lei
do Micro Geraes, medida perfeitamente compatível com a ordem
jurídica em vigor.

Ademais, o projeto não ofende a Lei de Responsabilidade Fiscal,
pois seus comandos são compatíveis com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO - em vigor. A LDO, Lei n° 16.31 4, de 2006,
preocupou-se com o aprimoramento e a simplificação do sistema
tributário-administrativo aplicável às pequenas empresas e às
microempresas, como se depreende do inciso VII do art. 33. Além do
mais, muitas empresas, com a possibilidade de se incluírem no
programa, deverão sair da informalidade, o que repercute
positivamente na arrecadação do Estado.

Do ponto de vista constitucional, o inciso IX do art. 170 da
Constituição da República estabelece como princípio da ordem
econômica tratamento que favoreça as empresas de pequeno porte
constituídas segundo as leis brasileiras com sede e administração no
País.

Em atenção ao pronunciamento da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária acerca do Projeto de Lei n° 512/2003, que
deu origem à proposta em análise, no sentido de que era necessário
“aprimorar a proposição contemplando situações ainda não previstas
no elenco das exceções às vedações do art. 10 da lei comentada”, o
projeto também previu que tais vedações não se aplicam ao
desmembramento resultante de herança ou cisão da sociedade
comercial em que cada sócio administra sua empresa separadamente.

A proposta em estudo, com efeito, tem todos os elementos
necessários para prosperar. Como forma de arremate, é válido citar a
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manifestação da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio sobre o
mérito do Projeto de Lei n° 512/2003, a qual reforç a a importância da
matéria em discussão: “Especialmente, serão beneficiadas aquelas
empresas criadas entre os anos de 1996 e 2000, em decorrência de
desmembramento ou transmutação e que enfrentam, hoje, a realidade
mercadológica, econômica e financeira vivida pelas pequenas
microempresas, mas não recebem o mesmo tratamento fiscal,
tributário, creditício e administrativo daquelas, por não terem sido
enquadradas na Lei do Micro Gerais. Dessa forma, este projeto vem
somente fazer a devida e justa adequação da lei à realidade atual
dessas empresas, que têm enfrentado sérias dificuldades para se
manterem no mercado, em razão da pesada carga tributária imposta a
elas”.

Finalmente, no que se refere aos limites jurídico-formais, a iniciativa
da matéria é facultada ao parlamentar, sendo incontrastável a
competência estadual para discipliná-la. As exigências constitucionais
do processo legislativo estão sendo devidamente respeitadas.

Conclusão
Tendo em vista o exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 93/2007.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 101/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto de lei em epígrafe
“regulamenta os procedimentos para o reajuste da base tarifária para
o transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do
Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 17/2/2007, foi a proposição
distribuída a esta Comissão e à de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”,
do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação
Trata-se de matéria que já tramitou nesta Casa na forma do Projeto

de Lei nº 2.830/2005, considerado, à época, inconstitucional pela
Comissão de Constituição e Justiça.

A pretensão do seu autor é regular os procedimentos para o reajuste
das tarifas do transporte coletivo rodoviário intermunicipal de
passageiros, com o objetivo de conferir ao processo mais
transparência. Caberá ao Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - efetuar tais medidas.

Assim, as propostas de alteração da base tarifária, apresentadas
pelas empresas prestadoras do serviço de transporte coletivo
intermunicipal, deverão ser divulgadas na internet, por meio da página
do DER-MG, no prazo máximo de dez dias contados da data da sua
apresentação.

O DER-MG convocará audiência pública para discutir as propostas
por meio de edital e cartazes. O edital deverá ser publicado em, pelo
menos, dois veículos de comunicação de grande circulação no Estado
e em um veículo de comunicação que abranja a região atendida pela
linha cuja tarifa se pretende reajustar.

Também nos ônibus e nos locais de venda de passagens, deverão
ser afixados cartazes, informando a data, o horário e o local da
audiência, bem como o percentual de reajuste solicitado pelas
empresas prestadoras do serviço. A data da audiência pública será
definida pelo DER- MG dentro do prazo assinalado no projeto.

O DER-MG determinará, por meio de portaria, a alteração da base
tarifária. O novo valor da tarifa entrará em vigor dez dias úteis após a
publicação do decreto no órgão oficial do Estado. Trimestralmente, o
DER-MG deverá enviar à Comissão de Transporte, Comunicação e
Obras Públicas da Assembléia Legislativa relatório dos dados
referentes ao sistema de controle, fiscalização e gerenciamento do
transporte coletivo intermunicipal.

Não obstante os objetivos contidos na proposta, a matéria, por sua
natureza, não pode ser objeto de iniciativa parlamentar, sob pena de
haver indevida intromissão do Legislativo em matéria de competência
do Poder Executivo, caso em que restará ferido o princípio
constitucional da independência dos Poderes, inserto no art. 2º da
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Constituição da República.
Afinal, dispõe a alínea “e” do inciso III do art. 66 da Constituição

mineira que é de iniciativa privativa do Governador do Estado a
apresentação de projetos de lei que estruturam órgãos ou entidades
públicas da administração estadual. A proposta em questão fixa uma
série de atribuições para o DER-MG. Além disso, estabelece os
prazos e as demais condições para publicização dos reajustes
tarifários, que só podem ser bem definidos por quem irá aplicá-los.

Por outro lado, muito do que se encontra no projeto de lei deve ser
fixado mediante atos infralegais, como decretos e resoluções.

Procedimentos de aplicação das obrigações públicas são meros
instrumentos de concretização da ordem normativa, devendo emanar
de atos elaborados pelo Poder responsável por sua implementação. É
uma questão de eficiência administrativa, não sendo demais lembrar
que o princípio da eficiência se insere no “caput” do art. 37 da Lei
Maior. Melhor pode disciplinar a matéria o órgão ou o Poder
incumbido da gestão administrativa, pois é ele que efetivamente
conhece a estrutura administrativa que será posta em funcionamento.
Além do mais, quaisquer alterações nos procedimentos
administrativos serão mais agilmente providas, dada a simplicidade
que precede a forma de edição dos atos infralegais. À lei, compete,
tão-somente, fixar as linhas mestras dos procedimentos
administrativos.

No entanto, é importante advertir que o cidadão não fica a
descoberto, ainda que não exista norma administrativa que disponha
sobre a matéria em análise.

Como o dever de transparência dos poderes públicos é
incontestável, encontram-se à disposição de qualquer pessoa ou
entidade instrumentos administrativos ou judiciais que, se bem
manejados, podem compelir os agentes estatais a informar os passos
e as razões que precedem qualquer tomada de posição com reflexos
no interesse geral e que não deva, justificadamente, ser mantida em
sigilo. Inclui-se neste caso, por óbvias razões, o reajuste tarifário.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 101/2007.
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Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 123/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é de autoria do Deputado Ivair Nogueira e tem
por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Monsenhor Paulo o imóvel que especifica.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que a considerou jurídica, constitucional e legal
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem a proposição agora a este órgão colegiado para ser apreciada
sob a ótica da fiscalização financeira e orçamentária, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 123/2007 objetiva autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Monsenhor Paulo um terreno com área de
589m², situado nesse Município, doado ao Estado por este ente
federativo, em 1960, para construção de uma cadeia pública, sem,
contudo, estabelecer-se no instrumento de transferência cláusula de
reversão na hipótese de não se atender ao fim estipulado.

O referido bem destina-se à construção de quadra poliesportiva e ao
atendimento de projetos sociais, o que evidencia o atendimento ao
interesse público que deve nortear a transferência de bens públicos.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende à
Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, e determina,
no § 2º do art. 105, que a alienação de valores do ativo permanente
do Estado somente pode ser realizada com autorização explícita do
Legislativo.

Cabe esclarecer que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, tem como escopo alterar dados cadastrais
do imóvel e acrescentar cláusula de reversão, bem como aprimorar o
projeto em conformidade com a técnica legislativa.
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Assim sendo, a proposição em análise atende aos preceitos legais
que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, além
de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

123/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de março de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Jayro Lessa - Elisa

Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 131/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 896/2003, o
Projeto de Lei nº 131/2007, de autoria do Deputado Adalclever Lopes,
estabelece condições para a instalação e o funcionamento de
frigoríficos, matadouros, abatedouros e charqueadas no Estado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102 do
Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos juridico,
constitucional e legal.

Fundamentação
A proposição em exame pretende obrigar frigoríficos, matadouros,

abatedouros, charqueadas e curtumes a apresentar o Estudo de
Impacto Ambiental - EIA - e o Relatório de Impacto Ambiental - Rima -
para obtenção do licenciamento ambiental.

Estabelece também a vedação de instalação e de funcionamento
desses empreendimentos em perímetro urbano ou regiões
densamente povoadas, determina o aprimoramento dos sistemas de
controle fiscal dessas empresas, inclusive por meio da instalação de
dispositivo eletrônico nas linhas de produção dos frigoríficos, e
concede o prazo de dois anos para as empresas instaladas em
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perímetro urbano adaptarem-se às exigências da lei.
Como o EIA e o Rima, no caso, já são obrigatórios, por força da

Resolução nº 237, de 19/12/97, do Conama, entendemos que o
projeto, nesse ponto, não inova o ordenamento jurídico.

Em relação ao art. 2º, que veda a instalação e o funcionamento
desses empreendimentos em perímetro urbano ou regiões
densamente povoadas, o Estatuto das Cidades - Lei Federal nº
10.257, de 2001 - assim preconiza:

“Art. 2o - A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

(...)
IV - planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição

espacial da população e das atividades econômicas do Município e do
território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as
distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o
meio ambiente;

(...)
VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
(...)
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;”.
Ressalte-se a competência do Estado para legislar sobre direito

urbanístico, nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal.
Como observa o autor do projeto, os empreendimentos de abate de

animais e de manipulação, elaboração, preparação e conservação de
carnes e derivados, classificados como frigoríficos, matadouros,
abatedouros, charqueadas e curtumes, estão submetidos a rigoroso
processo de controle ambiental em face do potencial de degradação
ambiental que representam para a sociedade e para a fauna.
Observe-se, ainda, que o odor exalado nos locais onde se encontram
tais empreendimentos causa grande incômodo à população. Por
esses motivos, é prudente que esse tipo de empreendimento tenha a
sua localização afastada dos lugares densamente povoados.

Não obstante, muitos desses estabelecimentos, antes situados em
locais não habitados, foram circundados por áreas densamente
povoadas, em razão do crescimento desordenado das cidades, fato
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que se constata sobretudo nos Municípios de pequeno e de médio
porte no interior do Estado.

Para solucionar o problema de maus odores e outros tipos de
poluição ambiental no caso desses empreendimentos, cuja licença
ambiental de operação e alvará de funcionamento foram concedidos
regularmente e ainda estão valendo, deverá haver fiscalização por
parte do poder público competente, com a aplicação de penalidades,
entre as quais lembramos a interdição e a suspensão da atividade.
Estabelecer, como pretende o projeto, no art. 4º, que a empresa já
instalada e em pleno funcionamento terá o prazo de dois para
adequar-se ao disposto na lei é o mesmo que dizer que ela deverá ser
realocada nesse prazo. Medida dessa natureza não encontra respaldo
no ordenamento jurídico. De conformidade com o art. 5º, inciso
XXXVI, inserto no Título II, que trata dos direitos e garantias
fundamentais, da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Nesses casos,
cumpre ao poder público respeitar a licença ambiental e o alvará de
funcionamento regularmente concedidos nos limites estabelecidos.

Quanto ao aprimoramento dos sistemas de controle fiscal,
observamos que o assunto foi amplamente tratado na Lei nº 14.699,
de 6/8/2003, resultante do Projeto de Lei nº 721/2003, de autoria do
Governador do Estado. Entre outras medidas, essa lei procurou dotar
o fisco de instrumentos capazes de assegurar o cumprimento das
obrigações tributárias, com vistas a evitar a elisão e a sonegação
fiscal, inclusive com a possibilidade de instalação de dispositivo
eletrônico de controle nas linhas de produção.

Assim, para sanar os vícios jurídicos do projeto, apresentamos, após
a conclusão, o Substitutivo nº 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 131/2007 na forma do seguinte
Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a concessão de licenciamento ambiental para a

instalação de matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e
curtumes.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam vedados a instalação e o funcionamento de

matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e curtumes em
perímetros urbanos ou regiões densamente povoadas.

Art. 2º - Fica vedada a renovação do licenciamento ambiental dos
empreendimentos mencionados no art. 1º instalados e em
funcionamento em perímetros urbanos ou regiões densamente
povoadas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Valadares, relator -

Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 153/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº
153/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.528/2005, torna obrigatória a realização de exame laboratorial para
diagnóstico da anemia infecciosa eqüina - AIE - e dá outras
providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/3/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do inciso III, alínea “a”,
do art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
O autor do projeto em epígrafe ressalta a necessidade de se exercer

melhor controle sanitário do rebanho eqüino, por meio da realização
obrigatória de exame laboratorial para diagnóstico da anemia
infecciosa eqüina - AIE -, doença produzida por vírus e ainda sem
cura.

A doença, conhecida como “febre dos pântanos”, transmite-se
principalmente por insetos sugadores (moscas e mosquitos). Na forma
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aguda, é caracterizada por febre de até 40,6º, respiração rápida,
abatimento e cabeça baixa, debilidade nas patas, inapetência, perda
de peso e deslocamento das patas traseiras para adiante. Quando o
animal, na fase aguda, não morre no período de três a cinco dias, a
doença torna-se crônica.

Para controlar o mal, os médicos veterinários recomendam o
combate a insetos, a manutenção de boas condições sanitárias, a
drenagem de pastos alagados, a fiscalização de bebedouros, o uso de
agulhas e instrumentos cirúrgicos esterilizados e o isolamento de
animais infectados.

A competência dos Estados membros para legislar sobre a matéria
está prevista no art. 24, XII, da Carta da Republica. Como se trata de
tema afeto à legislação concorrente, incumbe ao poder público
estadual suplementar as normas gerais editadas pela União, para
atender a suas peculiaridades.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.150-0-RS, as normas gerais da União não
estão adstritas aos atos emanados do Parlamento (Congresso
Nacional). Assim, as normas gerais também podem ser veiculadas por
atos produzidos no âmbito do Poder Executivo Federal.

Sobre o assunto, a Resolução nº 4, de 2004, da Delegacia Federal
de Agricultura em Minas Gerais, estabelece normas gerais
relacionadas a procedimentos e responsabilidades inerentes à
vigilância e ao controle da anemia infecciosa eqüina.

Nessa resolução, apenas o controle de trânsito de eqüídeo
destinado ao trabalho ou lazer, em área urbana ou rural, submete-se
obrigatoriamente à realização periódica de exame laboratorial para
diagnóstico da doença e seu controle. Trata-se de medida expressa.
Não obstante, a Resolução nº 4, de 2004, deixa dúvida se o órgão
sanitário competente poderá exigir o exame em outras situações.

Em Minas Gerais, a defesa sanitária animal é tratada em dois
diplomas legais, de forma concentrada.

No art. 6º da Lei Estadual nº 13.605, de 2000, que dispõe sobre a
promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal durante a
realização de rodeio, o certificado de inspeção sanitária e de controle
de anemia infecciosa eqüina é exigido para o ingresso de animais no
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recinto de concentração do evento.
Já na Lei Estadual nº 13.451, de 2000, que dispõe sobre medidas

sanitárias para erradicação de doença animal e controle de qualidade
dos produtos agropecuários, constata-se a inexistência de norma
específica sobre a anemia infecciosa eqüina.

Não obstante, o art. 3º da referida lei atribui ao Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA - a responsabilidade pelo desenvolvimento de
programas específicos, a serem elaborados para cada tipo ou grupo
de doenças, emergenciais ou exóticas, em consonância com as
diretrizes e normas instituídas pelo Ministério da Agricultura e do
Abastecimento e por organizações internacionais. Essas ações
deverão observar as prioridades estabelecidas pelos programas
governamentais.

Nos arts. 4º e 5º, a lei trata do exame laboratorial para a confirmação
de doença e a competência do IMA para, entre outras medidas,
interditar área pública ou privada, apreender, sacrificar e destruir
animais contaminados, proibir o trânsito, o comércio e a utilização de
animais.

Portanto, a lei assegura ao órgão estadual executor da política de
erradicação e controle de doença animal ampla discricionariedade
para dispor sobre a matéria.

Assim, as estratégias para o combate de endemias ou epidemias
devem ser desenvolvidas e planejadas pelo IMA por meio de atos
infralegais, em face da situação fática.

Em nosso ver, esse expediente é o mais adequado, tendo em vista a
natureza técnica dos procedimentos terapêuticos para o combate de
doenças.

Não obstante, o legislador pode estabelecer maior ou menor grau de
flexibilidade para o aplicador da lei, vale dizer, para o Poder Executivo.

Dessa forma, o legislador pode tornar obrigatório o exame
laboratorial para diagnóstico da AIE, o qual passará a constituir-se em
procedimento médico-veterinário rígido, por imposição legal.

Como observamos, a legislação federal de normas gerais não
contempla regra expressa a esse respeito, mas também não proíbe a
exigência do exame de AIE.

Por se tratar de assunto complexo, esta Comissão, no exame do ex-
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Projeto de Lei nº 2.528/2005, atual Projeto de Lei nº 153/2007,
recomendou à Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial a
realização de amplo debate com os setores envolvidos, com a
participação da Comissão Estadual de Controle de Anemia Infecciosa
Eqüina do Estado de Minas Gerais - Cecaie - MG -, responsável pela
edição da Resolução nº 4, de 2004.

Como resultado dessa discussão, a Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial apresentou proposta de criação de
política estadual de controle e erradicação da anemia infecciosa
eqüína, com base em estudos técnicos apresentados por servidores
do IMA e outras instituições.

Assim, entendemos que esta Comissão deve apresentar como
alternativa ao projeto original a proposta da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial. Trata-se da medida mais adequada do
ponto de vista jurídico-constitucional, porque a proposta é fruto de
trabalho desenvolvido a partir da realidade mineira e com base
científica.

Dessa forma, apresentamos, na conclusão, o Substitutivo nº 1.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 153/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Política Estadual de Controle e Erradicação da Anemia

Infecciosa Eqüina - AIE - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Controle e Erradicação

da Anemia Infecciosa Eqüina - AIE - com o objetivo de estabelecer
medidas para o controle epidemiológico e a erradicação dessa doença
no território do Estado.

Art. 2º - Na implementação da política de que trata esta lei, incumbe
ao Poder Executivo:

I - instituir planos regionais de controle epidemiológico e erradicação
da AIE;

II - desenvolver estratégias de controle e erradicação da AIE em
consonância com as políticas dos órgãos e entidades da União e dos
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Municípios responsáveis pela vigilância sanitária animal;
III - celebrar convênios com os Municípios para orientar o

estabelecimento de políticas municipais que previnam a expansão da
AIE em seu território;

IV - equipar os órgãos responsáveis pela fiscalização de sanidade
animal com estrutura adequada para o exercício de suas atribuições;

V - exigir a apresentação de documento oficial de trânsito e atestado
de exame oficial negativo de AIE, no trânsito intermunicipal de
eqüídeos, sem prejuízo de outras exigências estabelecidas em lei;

VI - exigir, para a entrada de eqüídeos no Estado, o porte do
documento oficial de trânsito e atestado de exame oficial negativo de
AIE;

VII - instituir grupo de trabalho encarregado de propor medidas
destinadas à indenização de proprietários de baixa renda que tiverem
animais sacrificados por serem portadores de AIE;

VIII - exigir o exame laboratorial para diagnóstico da AIE, nas
condições estabelecidas em regulamento, observado o disposto na
legislação federal pertinente;

IX - promover pesquisas sobre o tema;
X - promover campanhas informativas sobre a AIE e sobre os meios

de contaminação da doença, dirigida à população rural, aos criadores
de eqüídeos e às entidades que promovam eventos em que se
utilizem eqüídeos;

XI - tornar disponível, inclusive em meio eletrônico, relatório anual
circunstanciado das ações e atividades relacionadas à AIE
desenvolvidas no Estado.

§ 1º - O disposto no inciso V não se aplica ao caso de transporte de
eqüídeo comprovadamente destinado ao abate, desde que o veículo
utilizado para o transporte tenha sido lacrado na origem, com lacre
numerado e identificado no documento oficial de trânsito pelo
emitente, nos termos do regulamento.

§ 2º - Além dos documentos previstos no inciso VI, será obrigatória a
apresentação de exame oficial negativo de mormo nos seguintes
casos:

I - ingresso de eqüídeos oriundos de Estado onde tenha sido
confirmada a presença do agente causador do mormo;



1696

II - regresso ao Estado de eqüídeos que tenham ingressado em
Estado onde tenha sido confirmada a presença do agente causador
do mormo.

Art. 3º - Constituem infrações administrativas:
I - realizar o transporte intermunicipal de eqüídeos em veículos sem

documento oficial de trânsito e atestado de exame oficial negativo de
AIE;

II - realizar condução intermunicipal de tropa de eqüídeos sem
documento oficial de trânsito e atestado de exame oficial negativo de
AIE;

III - promover a entrada no Estado de eqüídeos sem documento
oficial de trânsito, atestado de exame oficial negativo de AIE e de
mormo, nos casos previstos no § 2º do art. 2º.

§ 1º - Ao infrator do disposto neste artigo serão aplicadas as
seguintes penalidades e medidas administrativas:

I - multa de 100 (cem) UFIRs por animal ao condutor ou ao
proprietário, caso este se apresente, e retorno dos animais à origem,
no caso do inciso I do “caput”;

II - multa de 50 (cinqüenta) UFIRs por animal ao condutor ou ao
proprietário, caso este se apresente, e retorno dos animais à origem,
no caso previsto no inciso II do “caput”;

III - multa de 100 (cem) UFIRs por animal ao condutor ou ao
proprietário, caso este se apresente, e apreensão da carga, no caso
previsto no inciso III do “caput”.

§ 2º - Nos casos referentes aos incisos I e II do “caput”, se
comprovado que um ou mais dos eqüídeos transportados é originário
de propriedade ou área interditada pelo órgão estadual responsável
pela defesa sanitária animal por causa da AIE, a multa será aplicada
em dobro.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Gustavo Valadares.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 159/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.070/2005,
institui a política estadual de apoio às ações e empreendimentos
voltados para a implantação de Mecanismos de Desenvolvimento
Limpo - MDLs.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3/3/2007 e
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Meio Ambiente e
Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos jurídicos,
constitucionais e legais, nos termos regimentais.

Fundamentação
Na legislatura passada, esta Comissão concluiu pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do ex-Projeto de Lei nº 2.070/2005,
do qual se originou a proposição em análise, que institui a política
estadual de apoio às ações e aos empreendimentos voltados para a
implantação de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDLs -,
com o objetivo de promover estudos sobre MDL e seus impactos em
Minas Gerais.

Trata-se de medida de natureza ambiental, tendo por suporte o
Protocolo de Kioto à Convenção-Quadro das Nacões Unidas sobre
Mudança de Clima, acordo internacional celebrado pelo Brasil e
ratificado nos termos do Decreto Legislativo nº 144, de 2002, do
Senado Federal, e do Decreto Federal nº 5.445, de 2005.

O MDL é um instrumento de flexibilização para o cumprimento de
compromissos de países industrializados de reduzir a emissão de
gases causadores do efeito estufa. Trata-se de uma ferramenta que
possibilita aos países industrializados cumprir suas obrigações de
reduzir a poluição atmosférica por meio do desenvolvimento de
projetos em países que não possuem metas de redução, como o
Brasil.

A título de esclarecimento, na teoria que fundamenta o MDL, a
diminuição das taxas de desmatamento das florestas tropicais poderá
contribuir para mitigar os impactos ambientais negativos das emissões
de gases causadores do efeito estufa nos países industrializados.
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Ressalte-se ainda que o MDL objetiva também gerar desenvolvimento
sustentável nos países emergentes.

Como já foi dito, pelo Protocolo de Kioto o Brasil é considerado país
em desenvolvimento. Portanto, pode desenvolver em seu território
projetos com base no MDL, que tragam benefícios ambientais, na
medida em que contribuam para a conservação da vegetação
existente e a criação de novas áreas para florestamento ou
reflorestamento.

Nesse passo, a proposição harmoniza-se com o princípio ambiental
do desenvolvimento sustentável, conforme dispõe o art. 225 da
Constituição Federal. Ressalte-se, também, a competência outorgada
pela Constituição Federal aos Estados membros para legislarem
sobre proteção do meio ambiente, nos termos no art. 24, VI.

O Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, é cópia fiel do Substitutivo
nº 1, apresentado pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais por ocasião da apreciação do ex-Projeto de Lei nº
2.070/2005.

Consideramos que o substitutivo apresentado naquela ocasião
trouxe inúmeras contribuições para o aperfeiçoamento da matéria,
resultando na formulação de uma política de MDL abrangente, com
objetivos claros e mecanismos de execução bastante articulados. Ao
adotarmos essa medida, devidamente analisada sob a ótica de
atribuição desta Comissão, pretendemos conferir mais segurança
jurídica à matéria e contribuir para o avanço das discussões sobre o
MDL, com base em um texto aprimorado nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 159/2007 na
forma do substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a política estadual de apoio a projetos elegíveis como

mecanismo de desenvolvimento limpo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a política estadual de apoio a projetos de

mecanismo de desenvolvimento limpo, com o objetivo de apoiar a
elaboração e monitorar a aprovação de projetos elegíveis como
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Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL - no território do
Estado.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, considera-se MDL o
estabelecido pelo art. 12 do Protocolo de Kioto da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudanças de Clima, aprovado pelo Decreto
Legislativo nº 144, de 20 de junho de 2002.

Art. 2º - São objetivos específicos da política de que trata esta lei:
I - produzir conhecimento e acumular experiências sobre atividades

elegíveis como MDL;
II - aumentar a captação de recursos a partir de projetos de MDL;
III - divulgar as ações e o potencial do Estado como fornecedor de

créditos de carbono para o mercado internacional;
IV - estabelecer intercâmbio com os órgãos federais responsáveis

pela aprovação de projetos de MDL.
Art. 3º - Para a consecução dos objetivos previstos no art. 2º,

incumbe ao poder público:
I - auxiliar a elaboração de projetos para a geração de créditos de

carbono originados em cooperativas, associações, pequenas e
microempresas;

II - incentivar a elaboração de projetos para a geração de créditos de
carbono;

III - investir em pesquisa e capacitação;
IV - destinar recursos para a participação de representantes do

Estado em eventos nacionais e internacionais relacionados;
V - promover capacitação profissional de servidores por meio de

cursos específicos na área de mudanças climáticas, inclusive de pós-
graduação;

VI - divulgar, para a sociedade, informações sobre:
a) o mercado de créditos de carbono;
b) o processo de aprovação de projetos para geração de créditos de

carbono;
c) os projetos mineiros já aprovados e o seu desenvolvimento;
VII - acompanhar a tramitação de projetos de MDL que envolvam

empreendimentos no território do Estado nos órgãos federais
competentes;

VIII - estimular a criação de linhas de crédito especiais para o
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financiamento de elaboração de projetos de geração de créditos de
carbono;

IX - apoiar pesquisas científicas voltadas para o desenvolvimento de
tecnologias aplicáveis à redução de emissão de gases de efeito
estufa;

X - contribuir com a formulação de políticas e estratégias nacionais e
internacionais relacionadas a mudanças climáticas;

XI - destinar recursos financeiros e criar estrutura funcional
adequada para dar suporte à política de que trata esta lei.

Art. 4º - A gestão da política de que trata esta lei compete ao Poder
Executivo e será compartilhada com representantes da sociedade civil
organizada e com agentes públicos das outras esferas de governo, na
forma estabelecida em regulamento.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 202/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 202/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.498/2004,
autoriza o Estado a assinar convênios com o Clube Atlético Mineiro e
o Cruzeiro Esporte Clube para a administração de estádios em Minas
Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Em primeiro lugar, cumpre salientar que a proposição em apreço

tramitou na legislatura passada, oportunidade em que esta Comissão
apreciou a matéria de forma detalhada, razão pela qual passamos a
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reproduzir a mesma linha argumentativa utilizada anteriormente.
O projeto sob comento autoriza o Estado a celebrar convênio com o

Clube Atlético Mineiro e o Cruzeiro Esporte Clube para a
administração de estádios, por um período máximo de 30 anos.

Inicialmente, é necessário observar que o parlamento não tem
competência para editar norma legal autorizando o Executivo a firmar
convênio, que é um tipo de ajuste caracterizado pela convergência de
objetivos e interesses. Não é demais ressaltar que, no Estado
Democrático de Direito, os Poderes do Estado (Executivo, Legislativo
e Judiciário) são independentes e harmônicos entre si. Ao Executivo,
competem as atividades administrativas do Estado; ao Legislativo, a
legiferante e a fiscalizadora; ao Judiciário, a de julgar conflitos de
interesses mediante a interpretação definitiva da lei. Ora, a celebração
de convênio é atividade de caráter estritamente administrativo, sendo,
pois, de competência do Executivo, conforme prescreve o art. 90, XVI,
da Carta mineira.

Nesse ponto, cabe lembrar que o STF, no julgamento da ADI nº 165,
em decisão publicada no “Diário da Justiça” de 26/9/97, declarou a
inconstitucionalidade do art. 62, XXV, da Constituição do Estado, o
qual previa autorização desta Casa para a celebração de convênio
pelo Governo do Estado com entidade de direito público ou privado. O
fundamento utilizado pelo Pretório Excelso é que comando dessa
natureza afronta o clássico princípio da separação de Poderes, pois o
assunto enquadra-se nas atividades normais do Executivo. Se todo
ajuste firmado pelo Estado, seja por meio de contrato, seja mediante
convênio, dependesse de autorização prévia do parlamento, o
interesse público estaria seriamente comprometido, em razão da
lentidão e da morosidade do procedimento de elaboração legislativa.
Dessa forma, a jurisprudência do STF não admite manifestação prévia
e favorável do parlamento como forma de legitimar convênios
celebrados pelo Executivo.

Por outro lado, é oportuno observar que o domínio dos estádios
Governador Magalhães Pinto e Jornalista Felipe Drummond,
conhecidos, respectivamente, como “Mineirão” e “Mineirinho”,
pertence à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -, que é
uma autarquia federal. Ambos os estádios foram construídos pelo
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Estado de Minas Gerais em terreno de domínio da UFMG cedido ao
Estado.

O “Mineirão” foi construído com base no convênio firmado em
25/2/60 entre, por um lado, a União, representada pelo Ministério da
Educação e Cultura, e a Universidade Federal de Minas Gerais e, por
outro, o Estado, representado pelo Conselho de Administração do
Estádio Minas Gerais e pela Diretoria de Esportes de Minas Gerais.
Por força das cláusulas primeira e segunda do citado ajuste, a União
cedeu ao Estado, sob a forma de comodato, uma área de
aproximadamente 300.000m2, destinada, exclusivamente, à
construção de um estádio pelo Estado.

Consoante dispõe a cláusula terceira do convênio, decorridos 40
anos de sua homologação, ou seja, em 25/2/2000, a União teria o
direito de reivindicar o imóvel, mediante indenização ao Estado pelo
justo valor das benfeitorias edificadas, ou de construir, em terreno do
Estado, outro estádio de capacidade e qualidade equivalentes às do
“Mineirão”.

Já o “Mineirinho” foi construído com fulcro no convênio firmado em
26/2/70 entre a UFMG, por um lado, e, por outro, a Ademg, então
denominada Autarquia Estádio Minas Gerais, e o Conselho de
Administração do Estádio Minas Gerais. Na forma das cláusulas
segunda e terceira do mencionado convênio, o estádio foi construído
pela Ademg em terreno de domínio da referida autarquia federal.

Por força da norma jurídica que determina que o acessório segue o
principal e também em virtude dos termos dos convênios celebrados,
as benfeitorias que foram construídas no imóvel pertencem ao
proprietário do terreno, ou seja, à UFMG.

É importante ressaltar que o ajuste celebrado em 26/2/70, em sua
cláusula sexta, determina que a administração do “Mineirão” é de
competência da Ademg. Quanto à administração do “Mineirinho”, ela é
realizada, paritariamente, pela Ademg e pela UFMG, em razão da
cláusula oitava do referido convênio e da cláusula terceira do termo de
compromisso firmado entre a Ademg e a UFMG em 28/12/78.

Verifica-se, ainda, que a Lei nº 11.173, de 1993, determina que a
administração dos referidos estádios compete à Ademg, autarquia
estadual dotada de personalidade jurídica própria, e não, ao Estado.
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Aquela é que desfruta, em face do ordenamento jurídico mineiro, da
prerrogativa legal para administrar estádios próprios ou de terceiros,
mediante convênio.

Conforme se depreende do art. 5º, XXXVI, da Carta Magna, a lei não
pode prejudicar o ato jurídico perfeito. No caso em tela, os convênios
de que se cogita enquadram-se nessa categoria jurídica. Por isso, a
edição de lei retirando da Ademg a competência para administrar os
estádios afrontaria nitidamente o ordenamento constitucional em vigor.

Finalmente, é oportuno assinalar que, ainda que a administração
desses estádios pudesse ser delegada a clubes privados, deveria
haver prévio procedimento licitatório que assegurasse igualdade de
condições a todos os concorrentes. É o que se infere do comando do
art. 37, XXI, da Constituição da República e também do art. 2º da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que contém normas gerais de observância
obrigatória para todas as entidades da Federação. Nessa linha de
raciocínio, não se poderia transferir tal administração para os
mencionados clubes, excluindo outros como o América, que poderia
estar apto a exercer também essa atividade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 202/2007.
Sala das Comissões, 20 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Paulo Cesar.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

3.374/2006
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.374/2006, de autoria do Gover nador do
Estado, que acrescenta dispositivo à Lei n° 6.084, de 15 de maio de
1973, e autoriza a criação de empresas subsidiárias da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG -, foi aprovado em turno
único, na forma do Substitutivo n° 4.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 3.374/2006

Autoriza a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-
MG - a criar empresas subsidiárias nos termos que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Companhia de Saneamento de Minas G erais -

Copasa-MG - autorizada a criar empresa subsidiária integral com a
atribuição de planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e
explorar serviços públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário; a coleta, a reciclagem, o tratamento e a
disposição final do lixo urbano, doméstico e industrial; a drenagem e o
manejo das águas pluviais urbanas, em localidades da região de
planejamento Norte de Minas e das bacias hidrográficas dos Rios
Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém e Jucuruçu.

§ 1° - A subsidiária de que trata o “caput” atuará nos Municípios de
acordo com a seguinte ordem de prioridade:

I - Municípios em que a Copasa-MG não atue;
II - Municípios em que a Copasa-MG não tenha implantado serviço

de esgotamento sanitário.
§ 2° - A subsidiária de que trata este artigo se re sponsabilizará pela

gestão dos serviços a que se refere o “caput” nas localidades em que
venha a atuar, mantendo nível de qualidade equivalente ao dos
serviços prestados pela Copasa-MG.

§ 3° - A subconcessão de serviços da Copasa-MG para  a subsidiária
de que trata este artigo depende de lei autorizativa do Município
concedente.

§ 4° - A subconcessão de que trata o § 3° e a contr atação da
subsidiária pelo Município serão precedidas da realização de
audiência pública com as comunidades interessadas.

§ 5° - A subsidiária de que trata este artigo obser vará as diretrizes
do plano de saneamento básico de sua região de atuação,
estabelecido nos termos da Lei Federal n° 11.445, d e 5 de janeiro de
2007.

§ 6° - O plano de saneamento de que trata o § 5° se rá encaminhado
aos órgãos colegiados a que se refere o art. 47 da Lei Federal n°
11.445, de 2007.
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§ 7° - As tarifas praticadas pela subsidiária de qu e trata este artigo
serão diferenciadas e inferiores às praticadas pela Copasa-MG.

§ 8° - Aplica-se o disposto no § 7° às tarifas e ao s descontos
especiais adotados pela Copasa-MG para atender a população de
baixa renda.

§ 9° - Fica assegurada a participação de representa ntes dos
empregados no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal da
subsidiária de que trata este artigo, quando estes órgãos forem
instituídos.

Art. 2° - Fica a Copasa-MG autorizada a criar empre sa subsidiária
integral com a atribuição de administrar, executar e explorar os
serviços do sistema de irrigação do Projeto Jaíba e realizar a sua
manutenção.

Art. 3° - É vedada a cessão para a Copasa-MG de emp regados de
suas subsidiárias.

Art. 4° - É permitida a cessão de empregados da Cop asa-MG para
as suas subsidiárias, respeitados os direitos assegurados em lei e em
acordos coletivos de trabalho e garantido o acompanhamento do
processo pelo sindicato da categoria.

Art. 5° - Aplica-se o disposto nos §§ 15, 16 e 17 d o art. 14 da
Constituição do Estado às empresas subsidiárias da Copasa-MG.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 21 de março de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão - Vanderlei Jangrossi.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 21/3/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.

José Octaviano Sales, ocorrido em 18/2/2007, em Muzambinho. (-
Ciente. Oficie-se).

Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.
Salomão de Deus Neto, ocorrido em 19/3/2007, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/3/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Questão de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº
13/2007 - Projetos de Lei nºs 503 a 530/2007 - Requerimentos nºs 196
a 225/2007 - Requerimentos dos Deputados Padre João (16), Alencar
da Silveira Jr., Paulo Guedes, Gilberto Abramo (19) e Sargento
Rodrigues (10) - Proposições não Recebidas: Requerimentos dos
Deputados Elmiro Nascimento e Jayro Lessa - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Administração Pública, de Cultura,
de Meio Ambiente, de Transporte e de Turismo e do Deputado Elmiro
Nascimento - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Vanderlei
Jangrossi, João Leite e Padre João - Registro de presença - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - DECISÕES DA
PRESIDÊNCIA (3) - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Alencar da Silveira Jr., Paulo Guedes, Gilberto Abramo
(19), Padre João (15) e Sargento Rodrigues (10); deferimento -
Questões de Ordem - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 1.151/2003; discurso do Deputado Padre João -
Questões de ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas - Agostinho Patrús
Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin
Moura - Carlos  Mosconi -  Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros  -  Delvito Alves -
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Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Vanderlei Jangrossi, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, tomei a liberdade de
pedir a palavra, pela ordem, para um comunicado extremamente
relevante. Estive hoje, pela manhã, reunido com o Governador em
exercício, o Prof. Antônio Augusto Junho Anastasia. Na oportunidade,
levei a S. Exa. a nossa percepção, que é o sentimento desta Casa, de
que temos absoluta convicção da importância para Minas Gerais, e de
resto para todo o País, da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais.

Temos também a convicção de que o governo Aécio Neves, que já
deu provas disso em seus quatro anos do primeiro mandato, é um
parceiro natural da Defensoria Pública, haja vista o Orçamento do
Estado, que cresceu substancialmente para a Defensoria Pública nos
quatro anos do governo Aécio Neves, de uma maneira que não se via
ao longo da história da Defensoria Pública, sem termos de destacar
nenhum governo. Na verdade, nunca houve os avanços que a
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categoria conquistou com a sua participação, de suas lideranças, dos
Defensores, mas encontrando, principalmente no Prof. Antônio
Augusto Anastasia, um interlocutor aberto, na sua condição de
Secretário de Planejamento e Gestão do governo anterior.

Tinha, e tenho, a convicção de que isso não muda. O Prof. Antônio
Anastasia, Vice-Governador, hoje na condição de Governador do
Estado interino, já que este se encontra em viagem no exterior,
continua tendo apreço, respeito, carinho pela categoria dos
Defensores Públicos e a compreensão da importância desse serviço
para que a justiça se faça de forma plena, principalmente para os mais
pobres.

Daí o apelo para que haja entendimento com os Defensores o mais
rápido possível. Esperamos que esse impasse, evidenciado pela
greve dos Defensores Públicos, seja superado. O diálogo sempre foi a
tônica do governo Aécio Neves.

Por parte do Governador Antônio Augusto Anastasia, há total
receptividade em relação a essa matéria. Aliás, tive a informação de
que ele está acompanhando todo o processo de negociação por via
da Seplag, está atento a essa questão e, nos próximos dias, junto à
categoria, procurará encaminhar ao Sr. Eduardo, Presidente, uma
contraproposta daquilo que é possível em curto, em médio e em longo
prazos para o governo do Estado.

Portanto estou seguro de que, pela maturidade, responsabilidade e
seriedade dos nossos Defensores Públicos, e, na outra ponta, pelo
espírito de entendimento, pelo respeito que existe pela Defensoria
Pública, haveremos de ter um acordo, uma negociação vitoriosa para
todos. Diria que a greve, embora legítima e sendo um instrumento
usado em último caso, acaba sendo indesejada em alguns momentos.

Vejo a angústia dos Defensores Públicos, que querem prestar o seu
serviço à sociedade, mas têm direitos e devem lutar por eles. Por
parte do governo do Estado, há a preocupação para que esse
impasse seja superado. Sabemos que quem mais sofre com isso é o
cidadão, que precisa do atendimento da Defensoria Pública.

Assim, procurei levar essa palavra de entendimento, e trago a esta
Casa a palavra do Governador e a do Vice-Governador de que esse
espírito é o que está norteando o governo do Estado. Estão
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absolutamente abertos ao entendimento e procurarão construir essa
proposta de entendimento com a representação dos Defensores, para
que esse impasse seja superado o mais rápido possível, o serviço
seja prestado à população e os Defensores sejam tratados
dignamente. Temos quatro anos pela frente, para que possamos
construir, passo a passo, a valorização dessa categoria e da atividade,
que é fundamental para o Estado de Direito. Obrigado.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa
passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 13/2007
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 29/2003)

Altera o “caput” e o § 1º do art. 1º da Lei nº 9.401, de 18 de
dezembro de 1986, que autoriza o Poder Executivo a reduzir a jornada
de trabalho de servidores públicos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” e o § 1º do art. 1º da Lei nº 9.401, de 18 de

dezembro de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para vinte (20)

horas semanais a jornada de trabalho do servidor público estadual
legalmente responsável por excepcional ou portador de deficiência
que o torne incapaz.

§ 1º - A redução da jornada de trabalho de que trata o artigo
dependerá de requerimento do interessado ao titular ou dirigente do
órgão em que estiver lotado, o qual será instruído com certidão de
nascimento, termo de curatela ou tutela e atestado médico de que o
dependente é excepcional ou laudo médico em que conste o tipo de
deficiência.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: A deficiência física se define como comprometimento
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do aparelho locomotor, que compreende o sistema ósteo-articular, o
sistema muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que
afetam qualquer ou quaisquer desses sistemas podem produzir
quadros de limitações físicas de grau e gravidade variáveis, segundo
os segmentos corporais afetados e o tipo de lesão ocorrida.

Os tipos de deficiência são: lesão cerebral (paralisia cerebral,
hemiplegias); lesão medular (tetraplegias, paraplegias); miopatias
(distrofias musculares); patologias degenerativas do sistema nervoso
central (esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica); lesões
nervosas periféricas; amputações; seqüelas de politraumatismos;
malformações congênitas; distúrbios posturais da coluna; seqüelas de
patologias da coluna; distúrbios dolorosos da coluna vertebral e das
articulações dos membros; artropatias; reumatismos inflamatórios da
coluna e das articulações; lesões por esforços repetitivos - LER -;
seqüelas de queimaduras.

Enumeramos a seguir as causas de alguns tipos de deficiência.
Paralisia cerebral: prematuridade, anóxia perinatal, desnutrição

materna, rubéola, toxoplasmose, trauma de parto, subnutrição e
outras.

Hemiplegias: acidente vascular cerebral, aneurisma cerebral, tumor
cerebral e outras.

Lesão medular: ferimento por arma de fogo ou arma branca,
acidente de trânsito, mergulho em águas rasas, traumatismo direto,
queda, processo infeccioso, processo degenerativo e outras.

Amputações: causas vasculares, traumas, malformações
congênitas, causas metabólicas e outras.

Malformações congênitas: exposição à radiação, uso de drogas e
outras.

Artropatias: processo inflamatório ou degenerativo, alteração
biomecânica, hemofilia, distúrbio metabólico e outras.

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

PROJETO DE LEI Nº 503/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.302/2006)

Declara de utilidade pública o Grupo Unido Filhos do Novo Chico -
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Grufinch - , com sede no Município de São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Unido Filhos do

Novo Chico - Grufinch - , com sede no Município de São Francisco.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: O Grupo Unido Filhos do Novo Chico - Grufinch - é uma

entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente, ecológico, social,
esportivo, cultural e de lazer, com sede no Município de São
Francisco.

Seus objetivos maiores são a proteção à saúde, à família, às mães,
à crianças e aos idosos e o combate à fome e à pobreza através do
incentivo à criação de hortas e roças comunitárias ou grupos de
pequenos produtores. Além de muitos outros benefícios, promove
cursos profissionalizantes e divulga o esporte, o lazer, a cultura e a
proteção ao meio ambiente, como forma de integração social.

Sendo de inestimável valor os serviços prestados pela entidade e
preenchendo esta todos os requisitos legais para que seja declarada
de utilidade pública, contamos com o apoio de nossos ilustres pares
para a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 504/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 548/2003)

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado.

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 para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com mercadorias utilizadas no processo de
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fracionamento e industrialização de componentes e derivados do
sangue ou na sua embalagem, acondicionamento e
recondicionamento.

§ .... - Para fins de compensação da perda de receita tributária
resultante do disposto no parágrafo anterior, fica o Poder Executivo
autorizado a aumentar a carga tributária nas operações internas com
armas e munições, excetuados os fogos de artifício, devendo o
aumento atingir percentuais de alíquota direta até o limite suficiente
para a recomposição da receita tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de  Transporte  Interestadual e Intermunicipal e
Comunicação - ICMS -, na forma, no prazo e nas condições previstas
em regulamento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 22 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta proposição faz incluir como beneficiário da

redução de alíquota do ICMS as operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com mercadorias utilizadas no processo de
fracionamento e industrialização de componentes e derivados do
sangue ou na sua embalagem, acondicionamento e
recondicionamento .

A redução pretendida atende ao disposto no art. 155, inciso VI, da
Constituição Federal, sem necessidade de prévia deliberação dos
Estados e do Distrito Federal no âmbito do Conselho Nacional de
Política Fazendária - CONFAZ.

De igual modo, entendemos que este projeto deve ser aprovado em
razão do aspecto humanitário que dele se infere, pois diz respeito
diretamente à preservação de vidas humanas.

Ademais, deve ser lembrado que as medidas compensatórias de
receita ditadas no art. 14, inciso II, da Lei de Responsabilidade Fiscal,
estão sendo indicadas no seu bojo, o que afasta qualquer óbice de
natureza fiscal.

Por essas razões e principalmente porque Minas Gerais precisa
oferecer condições favoráveis aos usuários dos produtos objeto da
proposta, em nome da qualidade nos serviços de saúde do Estado,
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aguardo de meus pares a aprovação à presente proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 505/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 824/2003)

Declara de utilidade pública a Vila Vicentina da Sociedade São
Vicente de Paula de Morada Nova de Minas, com sede no Município
de Morada Nova de Minas.

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

Sociedade São Vicente de Paula de Morada Nova de Minas, com
sede no Município de Morada Nova de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: A Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paula de

Morada Nova de Minas é uma sociedade civil sem fins lucrativos que
tem por finalidade promover o bem-estar da comunidade.

Diante do exposto e tendo em vista que a entidade, conforme
documentação apresentada, atende plenamente aos requisitos
previstos na legislação em vigor, tornando-se por isso habilitada a
receber o título declaratório de utilidade pública em âmbito estadual,
conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 506/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.561/2006)

Declara de preservação permanente área no Município de Santa
Luzia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada Área de Preservação Permanente - APP - a

área sob domínio da Companhia de Desenvolvimento Econômico do
Estado de Minas Gerais - Codemig - na região do Bairro Frimisa, no
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Município de Santa Luzia.
Art. 2º - São objetivos da APP:
I - atenuar a erosão;
II - proteger sítio de excepcional beleza;
III - abrigar população da fauna ou da flora raras e ameaçadas de

extinção;
IV - assegurar condições de bem-estar público;
V - preservar os ecossistemas;
VI - preservar nascentes e outros recursos hídricos necessários ao

abastecimento do Município de Santa Luzia e da Região Metropolitana
de Belo Horizonte - RMBH.

Art. 3º - Na APP, será respeitada a ocupação antrópica já
consolidada, de acordo com a regulamentação específica e
averiguação do órgão competente, desde que não haja alternativa
locacional comprovada por laudo técnico e que sejam atendidas as
recomendações técnicas do poder público para a adoção de medidas
mitigadoras, sendo vedada a expansão da área ocupada.

Art. 4º - A utilização da APP fica condicionada a autorização ou
anuência do órgão competente, observado o disposto no art. 12 da Lei
nº 14.309, de 19/6/2002.

Parágrafo único - A utilização a que se refere o “caput” inclui a
aprovação, pelos Municípios, de parcelamento do solo e a construção
de rodovias e vias de acesso pelo poder público.

Art. 5º - A supressão de vegetação nativa na APP somente poderá
ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social,
devidamente caracterizado e motivado em procedimento
administrativo próprio, quando não existir alternativa técnica e
locacional ao empreendimento proposto, observado o disposto no art.
13 da Lei nº 14.309, de 19/6/2002.

Art. 6º - A APP disporá de um conselho normativo e deliberativo,
constituído por representantes de poder público estadual e de
organizações da sociedade civil e da população residente.

§ 1º - O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da
RMBH, a que se refere a Lei Complementar nº 89, de 12/1/2006,
indicará um representante para compor o conselho a que se refere o
“caput”.
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§ 2º - Os Poderes Legislativo e Executivo do Município de Santa
Luzia poderão indicar representantes para compor o conselho a que
se refere o “caput”.

§ 3º - Em qualquer hipótese, a composição do conselho a que se
refere o “caput” deverá respeitar a paridade entre o poder público e a
sociedade civil.

Art. 7º - Uma vez instalado o conselho a que se refere o art. 6º,
“caput”, a utilização da APP a que se refere o art. 4º necessitará
também de sua autorização ou anuência.

Parágrafo único - Para a concessão da autorização ou anuência a
que se refere o “caput” será necessário voto favorável da maioria dos
membros do conselho a que se refere o art. 6º, “caput”.

Art. 8º - As atividades de administração e fiscalização da APP serão
regulamentadas em decreto, que indicará o órgão responsável por sua
execução.

Parágrafo único - O Poder Executivo realizará audiências públicas
no Município de Santa Luzia para viabilizar a participação de
organizações da sociedade civil e da população local na elaboração
do regulamento a que se refere o “caput”.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: O reconhecimento do caráter de Área de Preservação

Permanente na região em foco é uma demanda séria e urgente da
comunidade luziense, em especial dos moradores do Bairro Frimisa.
Prova inequívoca da honestidade e da legitimidade desse anseio é o
abaixo-assinado com mais de 15 mil nomes que nos foi apresentado.

Cumpre ressaltar que tamanha mobilização encontra justo e certo
amparo na realidade dos fatos. A maior parte da área é topo de morro,
onde se encontram diversas nascentes de crucial importância para a
saúde da Bacia do Rio das Velhas. Não bastasse tanto, a região se
tornou refúgio para diversas espécies de animais silvestres que
perderam vital espaço com a expansão da malha urbana na RMBH. E
ainda é relevante o fato de que a preservação da vegetação no local
será com toda a certeza fator impeditivo da erosão que poderia vir a
ameaçar a estabilidade das residências ao redor.



1716

Ainda é importante salientar que a existência dessa área verde tem
relevante efeito positivo na qualidade de vida da população local. A
vegetação preservada é verdadeiro amparo do clima ameno e da boa
qualidade do ar.

Estão atendidos certamente os requisitos da Lei nº 14.309, de
19/6/2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à
biodiversidade no Estado. E não há dúvidas de que se trata de justo
meio para cumprimento da competência-missão constitucional
presente no art. 214 da Carta Estadual.

Devemos ainda notar que a aprovação deste projeto significará
avanço em termos de administração participativa, que é fundamental
especialmente na tutela dos interesses difusos, como o meio
ambiente. Assim, devem merecer apoio os mecanismos de
participação popular e da sociedade civil organizada que aqui se
propõe instituir.

Também se deve ressaltar a relevância da presença do ente
administrativo e representativo metropolitano que foi criado pelo novo
marco regulatório das regiões metropolitanas, recentemente aprovado
no Estado - iniciativa da qual nos orgulhamos muito. Aqui, na
preservação de nascentes que abastecem a RMBH, encontramos
uma boa oportunidade de pôr em prática a gestão do interesse
comum.

Como representantes do povo mineiro, é nosso dever dar guarida a
este justo anseio popular, de modo que contamos com o certo apoio
dos nobres pares nesta Casa na aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 507/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.598/2005)

Declara de utilidade pública a Instituição Espírita de Caridade Solar
de Jesus, com sede no Município de Montes Claros.

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

Caridade Solar de Jesus, com sede no Município de Montes Claros.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
André Quintão
Justificação: A mencionada entidade tem como finalidade

desempenhar um importante papel no progresso social, promovendo
atividades recreativas e culturais e prestando assistência à família
com grupos de trabalho, envolvendo a própria comunidade carente,
com princípio religioso cristão, respeitando o cidadão sem
discriminação de nacionalidade, cor, sexo ou religião.

São desenvolvidas diversas atividades em parceria com empresas,
Poder Judiciário e Secretarias de Educação e de Assistência Social de
Montes Claros. Entre estas atividades, destacam-se cursos de corte e
costura, distribuição de enxovais para bebês e cestas básicas,
construção de hortas comunitárias, biblioteca comunitária e educação
infantil (maternal e pré-escolar).

- 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 508/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.044/2006)

 Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santana
do Riacho e Comunidades Rurais - ACSRCR -, com sede no
Município de Santana do Riacho.

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

Comunitária de  Santana  do Riacho e Comunidades Rurais -
ACSRCR -, com sede no Município de Santana do Riacho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
André Quintão
Justificação: A Associação Comunitária de Santana do Riacho e

Comunidades Rurais - ACSRCR -, com sede no Município de Santana
do Riacho, tem por objetivo buscar a melhoria da qualidade de vida da
comunidade, por meio de ações como: educação complementar à
distância; educação ambiental ; ações básicas de saúde, protegendo
a saúde da família, da maternidade à terceira idade; geração de renda
para auto-sustentação das famílias por meio de formação profissional.
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Assim, a Associação vem-se comprometendo na luta pela melhoria
da qualidade de vida da população.

- 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 509/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 289/2003)

Autoriza o delegatário de serviço de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal a conceder desconto em tarifa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica autorizado o delegatário de serviço de transporte

coletivo rodoviário intermunicipal a conceder desconto em tarifa.
Parágrafo único - A tarifa mencionada no “caput” deste artigo é a

fixada pelo poder público mencionado no inciso III do art. 62 do
Decreto nº 32.656, de 15 de março de 1991, que contém o
Regulamento de Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário
Intermunicipal do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - A concessão do desconto far-se-á mediante comunicação
do delegatário ao Departamento de Estradas de Rodagem  do  Estado
de  Minas Gerais - DER-MG -, contendo:

I - identificação do delegatário;
II - linha, itinerário e pontos de seção ou de parada;
III - valor da tarifa para a linha e para os pontos de seção e/ou de

parada;
IV - percentual de desconto;
V - valores da tarifa para a linha e para os pontos de seção ou de

parada abatido o percentual de desconto;
VI - tempo de vigência do desconto, com a data inicial e a final.
§ 1º - O tempo mínimo de vigência, previsto no inciso VI, é de três

meses.
§ 2º - A prorrogação da vigência, em igual período, dar-se-á por

simples comunicação ao DER-MG.
Art. 3º - Em local visível, dentro do veículo, o delegatário afixará a

tabela contendo os valores das tarifas com os respectivos valores de
descontos e os valores líquidos.

Parágrafo único - No bilhete de passagem, ficará assinalado o valor
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da tarifa, o valor do desconto e o valor líquido.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: A idéia do projeto é diminuir o valor das passagens.

Com isso, os passageiros serão os principais beneficiados.
A necessidade de lei para o assunto decorre do fato de que não há

liberdade para o delegatário do serviço público conceder desconto em
tarifa. A não-liberdade consta no inciso III do art. 62 do Decreto nº
32.656, de 15/3/91, que prevê que é dever do delegatário “adotar as
tarifas fixadas para o serviço”.

O delegatário de serviço público tem sua atividade vinculada, ou
seja, só pode fazer o que é delimitado pelo poder delegante. Ora, o
poder delegante, “in casu”, é o Estado membro, ente federal que deve,
na medida de sua competência, fazer prevalecer todas as medidas
colimadoras do bem público.

A autorização para o desconto adequa o preço ao mercado, ou seja,
o delegatário, ao receber o valor da tarifa, por vezes, não o vê como
necessário ou oportuno, ou, ainda, como incremento para sua
atividade. Em tempos em que o número de passageiros é declinante,
a redução de tarifa é, por vezes, fator de sobrevivência.

Continua o poder público a deter a competência para a fixação da
tarifa máxima, ou seja, o valor teto.

Ocorre, ademais, incentivo a que as empresas maximizem
resultados, reduzindo custos e ampliando o número de passageiros.

Nesse sentido, é que, voltado o projeto para a redução de tarifas,
que consomem boa parte dos recursos da carente população,
contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação do 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 510/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 290/2003)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a assumir a estrada que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga o Município de Angelândia à BR-120.

Parágrafo único - A autorização contida no “caput” do artigo
compreende todos os atos administrativos necessários para a
efetivação do controle e da manutenção.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: O Município de Angelândia possui estrada que o liga à

BR-120. Essa estrada tem, aproximadamente, 28km e necessita de
conservação e manutenção. Deixar a cargo do município estrada
intermunicipal é condenar os transeuntes e munícipes ao isolamento e
ao desrespeito do direito de ir e vir.

A administração pública, em qualquer nível, tem como meta e base
o bem público. Entre os órgãos do Governo do Estado, o DER-MG
tem capacidade e estrutura para desempenhar a contento a
conservação e a manutenção das estradas.

Nesse sentido, aguardo a aprovação, pelos pares, 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 511/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 291/2003)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem a assumir a
estrada que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica autorizada  ao  Departamento  de Estradas de

Rodagem - DER-MG - a assunção do controle e da manutenção da
estrada de rodagem Franciscópolis-Itambacuri.

Parágrafo único - A autorização contida no “caput” do artigo
compreende todos os atos administrativos necessários para a
efetivação do controle e da manutenção.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
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Justificação: O projeto de lei que apresentamos visa a dar condições
a que o DER-MG assuma a estrada que liga Franciscópolis a
Itambacuri.

Entre outros argumentos favoráveis à autorização ao DER-MG
podemos apontar: o município de Franciscópolis tem sua economia
centrada na agricultura e na pecuária (as terras são férteis, e a criação
de gado é da espécie leiteira e de corte). Para o escoamento da
produção, feita de forma diária, em razão de os produtos serem
perecíveis, é indispensável a existência de malha viária que ligue o
município aos centros consumidores; a estrada de rodagem que une o
Município de Franciscópolis a Itambacuri é a principal via de acesso
ao município. Assim, torna-se necessário que o DER-MG assuma o
controle da estrada, a fim de mantê-la transitável.

Assim, justifica-se este projeto de lei e, por conseguinte, sua
aprovação, para possibilitar o desenvolvimento regional e, com ele, o
de todo o Estado, alcançando o nível por todos almejado.

- 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 512/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 293/2003)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a firmar convênios com municípios para os
fins que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica autorizado o Departamento de Estradas de Rodagem

do Estado de Minas Gerais - DER-MG a firmar convênios com
municípios para fins de fiscalização do sistema de transporte coletivo
intermunicipal.

§ 1º - A fiscalização tem como meta a prestação de serviço
adequado ao pleno atendimento dos usuários, nos termos da lei.

§ 2º - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 3º - A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a
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melhoria e a expansão do serviço.
Art. 2º - O convênio conterá, no mínimo, as seguintes informações:
I - identificação do objeto a ser executado;
II - metas a serem atingidas;
III - etapas ou fases de execução;
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros;
V - cronograma de desembolso;
VI - previsão do início e do fim da execução do objeto, bem como da

conclusão das etapas ou fases programadas;
VII - percentual da taxa de fiscalização que será repassado ao

município pelos serviços prestados;
VIII - treinamento dos servidores para o cumprimento do convênio;
IX - atribuições específicas do município.
Art. 3º - Assinado o convênio, o DER-MG dará ciência dele à

Assembléia Legislativa, à Câmara Municipal e às empresas
concessionárias das linhas a serem fiscalizadas.

Art. 4º - O DER-MG acompanhará a execução do convênio, por meio
de medidas eficazes.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: Os serviços públicos são executados de forma direta

pelo ente público, ou por via de concessão ou delegação, por ente
privado.

Entre os serviços públicos, o de transporte coletivo de passageiros
tem relevância e mereceu do Constituinte Federal a menção de
“natureza especial” ao dispor sobre os municípios.

Tanto o ente público quanto o ente privado, ao executar os serviços
que lhe são atribuídos, devem fazê-lo de forma adequada.

Este projeto de lei, seguindo a legislação vigente, conceitua serviço
adequado como “o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia
na sua prestação e modicidade das tarifas”.

No desempenho de suas funções, o Estado deve fiscalizar os
serviços para que atendam ao ser humano, possuidor do direito
imanente de ir e vir, que denota o seu direito ao exercício da
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liberdade.
No Estado de Minas Gerais, a fiscalização do serviço de transporte

de passageiros cabe ao DER-MG. Esta autarquia tem como finalidade
assegurar condições adequadas para o transporte rodoviário de
pessoas e bens, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 11.403, de
21/1/94. O art. 3º do mencionado diploma, prevê, no inciso VII, a
competência do DER-MG para “conceder ou explorar diretamente os
serviços de transportes coletivos rodoviários intermunicipal e
metropolitano de transporte de passageiros”; no inciso VIII, a
possibilidade de o DER-MG “articular-se, mediante convênio (...) com
entidades públicas”; em outro inciso, “a cooperação técnica ou
financeira com o município em atividade de interesse comum,
integradas nas respectivas competências”.

No mesmo diapasão, o art. 11, §§ 1º e 2º, prevê o percentual relativo
à fiscalização, que é de 4% da receita. O Decreto nº 38.886, de
1º/7/97, na Tabela C, item 1, reafirma “a razão de 4% (quatro por
cento) sobre a receita operacional da linha”.

É notório e sabido que o DER-MG, não obstante o afinco e a
constância de suas tarefas, não conta com suporte de pessoal
suficiente para a plena execução de suas importantes atribuições.

Os municípios vivem o problema do transporte e comungam da
aspiração de que um serviço eficaz seja prestado.

A integração entre os entes públicos já é prevista. O projeto
contempla a possibilidade, inclusive, de repasse de percentual da
receita pela prestação do serviço. Assim à receita dos municípios, tão
frágil, poderá ser incorporado percentual de nova receita.

Ademais, com o Código de Trânsito Brasileiro, vários municípios já
vêm organizando e executando tarefas correlatas, o que reitera o
propósito do projeto.

Visão maior é dirigida ao grande vitorioso, que é o povo, que verá
ampliar o número de pessoas qualificadas, por serem representantes
públicos, sujeitas a treinamento e vigilância, o que redundará na
prestação de serviço desejada.

Nesse sentido, aguardo a aprovação deste projeto.
- 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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188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 513/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 302/2003)

Altera dispositivos da Lei nº 12.919, de 29 de julho de 1998, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 3º do art. 8º passa a vigorar com a seguinte redação,

ficando o referido artigo acrescido dos seguintes §§ 6º, 7º e 8º:
“Art. 8º - ....................................................
§ 3º - Os candidatos poderão inscrever-se em uma ou mais das

cinco especialidades em concurso, a saber: Registro Civil das
Pessoas Naturais, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e
Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas, Tabelionato de Notas e
Tabelionato de Protesto de Títulos.

§ 6º - Havendo concurso para mais de uma serventia na comarca, a
classificação final será única e geral, obedecendo ao somatório das
notas obtidas pelos candidatos nas provas de conhecimento e na
prova de títulos, cabendo ao candidato optar por apenas uma
serventia.

§ 7º - O concurso será efetuado, de forma agrupada, por
especialidade de serviço e abrangerá apenas as vagas constantes do
edital.

§ 8º - A critério da Comissão Examinadora, a prova de seleção
poderá ser única para todas as especialidades, ou por especialidade,
devendo, nesta hipótese, ser realizadas em dias diferentes.”.

Art. 2º - Dê-se ao § 3º do art. 16 a seguinte redação:
“Art. 16 - ..................................................
§ 3º - Cada uma das provas de conhecimento valerá 100 (cem)

pontos, e será eliminado o candidato que não obtiver, em cada prova,
no mínimo, 50 (cinqüenta) pontos.”.

Art. 3º - O “caput” do art. 17, o inciso I e o § 3º passam a vigorar com
a seguinte redação, acrescido do seguinte § 4º:

“Art. 17 - O candidato não eliminado nas provas de conhecimento
poderá apresentar títulos, aos quais serão conferidos os seguintes
valores:

I - tempo de serviço prestado como titular, interino, substituto ou
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escrevente em serviço notarial ou de registro:
a) cada período de 4 (quatro) anos ou fração superior a 24 (vinte e

quatro) meses de exercício como titular, interino ou substituto de
serviço extrajudicial: 1 (um) ponto;

b) cada período de 5 (cinco) anos ou fração superior a 30 (trinta)
meses de exercício como escrevente de serviço extrajudicial: 1 (um)
ponto.

§ 3º - A prova de títulos será feita em reunião pública da Comissão
Examinadora, facultado seu acompanhamento pelos candidatos
aprovados nas provas de conhecimento, atribuindo-se ao conjunto de
títulos, nos termos do edital, pontuação de 20 (vinte) do total dos
pontos distribuídos no concurso.

§ 4º - Ao título relacionado no item I, será dada pontuação valorada
em 1 (um) ponto para cada 2 (dois) anos completos de serviço, para
aqueles que forem bacharéis em Direito, a contar da data da
diplomação, sem prejuízo da pontuação atribuída, conforme as
alíneas “a” e “b”, observado o limite máximo de 8 (oito) pontos.”.

Art. 4º - Dê-se ao “caput” do art. 19 a seguinte redação, ficando o
artigo acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:

“Art. 19 - A classificação final dos candidatos será feita por
especialidade e definida pelo total geral de pontos obtidas nas provas
de conhecimento e de títulos.

§ 1º - Publicado o resultado do concurso no diário oficial da Justiça,
os candidatos serão convocados pelo 2º-Vice-Presidente do Tribunal
de Justiça para escolher, em cada especialidade, pela ordem de
classificação, as serventias constantes do edital.

§ 2º - Havendo empate na classificação, a decisão se dará pelos
seguintes critérios:

I - o mais antigo na titularidade de serviço notarial ou de registro;
II - o que tiver obtido maior nota nas provas de conhecimento;
III - o que for mais idoso.
Art. 5º - Dê-se ao “caput” do art. 24 a seguinte redação e

acrescente-se o seguinte parágrafo único:
“Art. 24 - No concurso de remoção, somente serão admitidos os

titulares de serviços notariais e de registro que, por nomeação,
exerçam a atividade por mais de 2 (dois) anos.
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Parágrafo único - O candidato poderá se inscrever no concurso de
remoção para comarca de qualquer entrância no Estado, respeitada a
natureza do serviço exercida pelo notário ou registrador.”.

Art. 6º - Dê-se ao parágrafo único do art. 29 a seguinte redação:
“Art. 29 - ............................
Parágrafo único - Observado o disposto no “caput” deste artigo, os

concursos serão realizados de acordo com o estabelecido no art. 7º
desta lei, desde que não haja número significativo de serventias
vagas, ficando, neste caso, autorizada a realização de concurso geral,
nos moldes do primeiro, na Comarca de Belo Horizonte, a critério do
Tribunal de Justiça.”.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: O Constituinte Federal optou pela modalidade de

delegação para o exercício privado de funções notariais e de registro.
Inobstante esta opção possa suscitar questionamento (se tal atividade
seria ou não delegável pela natureza), condicionou que ela
observasse concurso público.

O art. 236 da Carta Magna foi disciplinado pela Lei Federal nº 8.935,
de 1994, e restou para o Estado membro disciplinar o concurso de
ingresso e remoção, atendidas as condições já manifestas na
legislação citada.

Como ato da administração, deve o concurso, em todas as fases,
observar fielmente o princípio da legalidade, ou seja, o império da lei.

Outro princípio, não afastando os demais, que deve ser priorizado é
o da eficiência, que deve objetivar o atendimento ao maior número
possível de vagas, de candidatos e classificar os mais capazes no
critério geral.

O Estado de Minas Gerais, após jejum de décadas, promoveu, por
meio do Poder Judiciário, concurso público para provimento de
serviços notariais e de registro. O número de serventias que ainda
permanece vaga é gritante.

Quantidade maior dessas vagas é destinada ao concurso para
remoção, que, por norma criada em resolução, obstou inúmeros
inscritos e feriu os princípios da legalidade e da eficiência.
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Destaca-se a notícia veiculada no Informativo nº 54, de setembro de
2001, da Associação dos Serventuários da Justiça do Estado de
Minas Gerais: “Com altos índices de reprovação e de desistência, o
concurso para provimento de vagas nos cartórios mineiros deixa um
saldo negativo: das 1.144 vagas em aberto, 744 não foram ocupadas
por falta de inscrição ou aprovação, ou seja, 65% dos cartórios que
foram a concurso de ingresso continuarão sem titulares, deixando nas
mãos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a tarefa de convocar um
novo concurso”. (...) “O resultado da 1ª etapa do concurso para
provimento e remoção em serviços notariais e de registro de todo o
Estado foi o seguinte: do total de 6 mil inscritos, somente 1.262
candidatos foram aprovados e seguem na disputa por,
aproximadamente, 400 vagas em cartórios. Os demais foram
reprovados por não conseguir 50% da pontuação nas provas. Apenas
17 se inscreveram para remoção e somente dois foram aprovados.”

Outros concursos deverão vir com maior assiduidade, visto já
existirem inúmeras serventias vagas no Estado. Os princípios
constitucionais deverão estar em todos integralmente cumpridos.

No âmbito do Estado, a Lei nº 12.919, de 1998, teceu normas que
devem, para aprimoramento, ser revistas. Este é o propósito deste
projeto.

O franco e aberto debate sobre o tema deverá contribuir para esse
“serviço público delegado”.

Registramos, ao lado dessas razões, que permanece como letra
morta a Lei nº 12.920, de 1998, que criou inúmeras serventias no
Estado, não foi minimamente cumprida. A sua constitucionalidade já
foi referendada Poder Judiciário, resta o seu integral cumprimento.

A obrigatoriedade anterior, de somente poder o candidato se
inscrever para uma única vaga retira das pessoas o direito de
participação no concurso para mais de uma especialidade. Isto priva a
sociedade de ter os melhores profissionais a seu serviço, pois
possibilita que os candidatos menos preparados assumam os serviços
notariais e registrais vagos, excluindo-se do certame aqueles que
obtiveram melhores notas, mas não foram aprovados para a opção
eleita.

A aprovação deverá obedecer aos mesmos critérios dos demais
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concursos, ou seja, haverá uma classificação geral, e após serão
chamados os candidatos por ordem de classificação, para que seja
feita a escolha da vaga a ser preenchida, obedecendo, apenas, à
especialidade escolhida pelo candidato no ato de inscrição.

Existe impropriedade num dispositivo da lei em vigor, pois, ao se
fixar o mínimo de 50 pontos, que representam 50% de acerto,
necessariamente o valor total da prova terá que ser 100 pontos.

O dispositivo anterior deixava a critério do edital a fixação do
percentual a ser atribuído aos títulos, apenas limitando ao máximo de
20%, o que poderia acarretar critérios diferentes para os concursos.
Desta forma, fixa-se, por lei, o percentual de pontos a ser atribuído
aos títulos.

O edital do concurso privilegiou os advogados em detrimento dos
bacharéis em Direito que já estão em atividade nos serviços notariais
e de registro, pois deu àqueles um ponto por cada dois anos de
exercício da advocacia, e um ponto para cada cinco anos para
aqueles que estão em exercício na atividade notarial e registral, não
levando em consideração se este é bacharel ou não.

A Lei Federal nº 8.935, de 1994, veda aos titulares e seus prepostos
o exercício da advocacia. Desta forma, apesar de bacharéis, não
podem exercer a advocacia, dedicando-se exclusivamente aos
serviços notariais ou de registro. Prevendo a Lei nº 8.935, de 1994,
que os notários e registradores são profissionais do Direito, não se
pode dar pontuação diferente ao advogado em detrimento do bacharel
em Direito que já exerce as atividades em serviço de notas ou
registro. Seria privilegiar aquele que está fora da carreira em
detrimento daquele que já se encontra na carreira.

Há de se ressaltar, ainda, que a pontuação que se propõe com a
inclusão do § 4º no art. 17 é uma forma de estímulo ao aprimoramento
da classe, visto ser de conhecimento geral que são inúmeros os
titulares em exercício que não possuem graduação em Direito.

É oportuno trazer à colação o lema de um ilustre notário paulista, o
Dr. Antônio Albergaria Pereira, que nos lega verdadeiras lições: “Lutar
com lealdade, estudar com perseverança e trabalhar com
honestidade. Quando todos os integrantes da classe notarial e
registral brasileira assim agirem, os serviços que realizam serão
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respeitados por todos, autoridades e membros da coletividade”.
A convocação dos candidatos dar-se-á pelo 2º-Vice-Presidente do

Tribunal de Justiça, respeitada a ordem de classificação, para que
seja feita a escolha da vaga a ser preenchida, obedecendo, apenas,
ao tipo de serventia escolhido pelo candidato (Registro Civil,
Tabelionato, Registro de Imóveis, etc.).

É desta forma que têm sido efetuados todos os concursos realizados
nos outros Estados brasileiros, sendo a mais razoável, já que é a
única forma de, realmente, aproveitar os melhores candidatos do
concurso para preenchimento das serventias vagas.

Prevê o inciso II do art. 19 da Lei nº 12.919 como critério de
desempate “o mais antigo no serviço público”. A alteração que se
propõe visa a selecionar o candidato mais preparado e que obteve
melhor nota nas provas de conhecimento.

Não há restrição na Lei Federal nº 8.935, de 1994, com referência à
remoção apenas para a mesma entrância. Esta proposição também
tem por finalidade possibilitar aos notários e registradores radicados
no interior a oportunidade de se transferir para outras cidades e, até
mesmo, para a Capital, visto não ser de carreira o cargo exercido pelo
notário ou registrador.

O critério adotado pelo § 5º do art. 8º da Resolução nº 350/99, do
Tribunal de Justiça, inovou a Lei nº 12.919, fixando somente a
possibilidade de remoção para comarcas da mesma entrância. Isto
levou à total inviabilidade do concurso para remoção, pois não houve
candidatos que preenchessem os requisitos da resolução, ou que se
interessassem pela remoção. Não pode haver pretensão de o
candidato de uma comarca de 1ª entrância transferir-se para comarca
de igual classificação, nem mesmo aquele que está na Capital
pretender remoção para outro serviço, mudando apenas o endereço.
O concurso, portanto, que tem como finalidade prover as serventias
vagas, não irá atingir o objetivo de fazer prevalecer o critério
atualmente adotado.

O não-provimento das vagas disponibilizadas nos termos do Edital
nº 1/99, do egrégio Tribunal de Justiça, e a existência de vagas após a
sua publicação demandará novo concurso de imediato, em
atendimento ao disposto no art. 236 da Constituição Federal. Na
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tentativa de minimizar os erros ocorridos no primeiro e para melhor
atingir o objetivo proposto, os próximos concursos também deverão
ser feitos sob o comando do 2º-Vice-Presidente do Tribunal e
realizados na Comarca de Belo Horizonte, nos moldes do primeiro,
observado o número significativo de vagas, possibilitando a
participação de um maior número de candidatos.

A renovação da categoria é esperada pela sociedade, que anseia
por melhores serviços prestados, devendo o egrégio Tribunal de
Justiça dar seguimento aos concursos, com as alterações que se
propõe.

Contamos com o apoio indispensável dos nobres pares desta Casa
Legislativa à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 514/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 949/2003)

Declara de utilidade pública o Conselho Federal de Capoeira do
Brasil - CONFECAB.

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

Capoeira do Brasil - CONFECAB -, com sede no Município de
Contagem.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
.....................................................................................
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: O esporte sempre foi aliado ao lazer e ao bem-estar. A

capoeira pode ser também destacada como manifestação cultural,
uma vez que tem sua prática ligada à história do Brasil, fazendo com
que as raízes formadoras de nossa sociedade sejam evidenciadas e,
acima de tudo, valorizadas.

A integração social, o autoconhecimento, a preparação psicológica
para o desporto e o aprendizado de capoeira aliados à prestação de
assistência médica e odontológica, entre outras, são atividades
desenvolvidas pelo Conselho.
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O combate à fome, à violência e ao desemprego integram também
os objetivos do CONFECAB, consoante art. 3º do estatuto da
entidade, de 30/1/2000, levado a registro no Cartório Massote -
Registro Civil das Pessoas Jurídicas - Livro A, sob o nº 6831, em
18/2/2000.

Este projeto cumpre a legislação estadual concernente à declaração
de utilidade pública fazendo anexar declaração em que é confirmado
exercício há mais de dois anos da entidade, a não-remuneração e a
idoneidade de seus diretores.

Cumpridos os requisitos formais e atendidos os princípios
norteadores da declaração de utilidade pública, que é o
reconhecimento na entidade de desempenho de função pública,
aguardarmos o tramitar regular e o apoio dos nobres colegas a este
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 515/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.276/2003)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro Célvia.

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Célvia, com sede no Município
de Vespasiano.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores do Bairro

Célvia, com sede no Município de Vespasiano, foi criada em 27/11/89.
A formalização de sua personalidade jurídica ocorreu com o registro
no Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de
Vespasiano, em 27/6/96, sob o nº 084/96.

Entre as atividades desenvolvidas pela entidade, em caráter
voluntário, estão as relativas à elevação do ser humano, na área
pessoal, na saúde, na cidadania.
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O compromisso maior do ente público (assim visto, genericamente,
o Estado) é propiciar aos administrados oportunidades de
crescimento, aperfeiçoamento, bem-estar, ou seja, vida mais bem
vivida. Essa função é exercida com o auxílio indispensável de
entidades como a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro
Célvia.

Estando presentes todos os requisitos indispensáveis para a
tramitação e a aprovação do projeto, conclamo os nobres pares a
apoiá-lo

- 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 516/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.282/2003)

Dispõe sobre a divulgação de dados sobre veículos e dá
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Além dos identificadores, o órgão estadual de transito

deverá divulgar sobre os veículos:
I - a categoria:
a) oficial;
b) de representação diplomática, de repartições consulares de

carreira ou organismos internacionais acreditados junto ao Governo
brasileiro;

c) particular;
d) de aluguel;
e) de aprendizagem;
II - ambulância,
III - viatura policial;
IV - ter sido roubado ou furtado ou extorquido;
V - existência de multa:
a) vencidas, origem e respectivo valor;
b) vincendas e respectivo valor;
c) com recurso em análise.
Art. 2º - Gozam da presunção "juris tantum", por estado de

necessidade, na análise de infração de trânsito, independente de
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recurso voluntário, os veículos destinados a socorro de incêndio e
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e
as ambulâncias.

Parágrafo único - Gozam da mesma presunção aludida no "caput",
independentemente de recurso, os veículos furtados, roubados ou
extorquidos, desde a data de comunicação do fato até a do efetivo
retorno à normalidade da posse ao proprietário.

Art. 3º - A existência de multas vincendas ou sob recurso não
impede a alienação do veículo.

Parágrafo único - Na hipótese prevista no “caput” deste artigo, o
adquirente se declarará ciente da existência de multa e assumirá a
obrigação em caso de vencimento da multa ou não conhecido ou não
provido o recurso.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: A pretensão do projeto de lei é dar vazão aos princípios

da transparência, da presunção de verdade dos atos públicos e da
economicidade nos procedimentos de julgamentos de infrações de
trânsito.

O art. 5º da Constituição Federal preceitua:
“Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:”.

O inciso XXXIII do citado artigo dispõe sobre o direito à informação:
“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível
à segurança da sociedade e do Estado;”.

No inciso LVII prevalece a presunção de inocência ou de legalidade
do ato, até que ocorra o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória, ou seja, enquanto pender o julgamento, qualquer que
seja ele, não pode haver incidência de penalidade, pois estaríamos
diante de apriorismo.



1734

O art. 25 e seu § 1º dispõem textualmente:
“Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições

e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes

sejam vedadas por esta Constituição”.
Ainda nesse diapasão de cumprimento dos princípios, temos que o

Estado compõe o Sistema Nacional de Trânsito, conforme alude o art.
5º da Lei nº 9.503, de 1997, (Código de Transito Brasileiro).

“Art. 5º - O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e
entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento,
administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de
veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores,
educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento,
fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de
penalidades”.

Integrando o sistema, existem nos Estados os conselhos, aludidos
no art. 14 da citada lei, aos quais competem elaborar normas no
âmbito de suas competências.

“Art. 14 - Compete  aos  Conselhos  Estaduais de Trânsito -
CETRAN - e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal -
CONTRANDIFE -:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no
âmbito das respectivas atribuições;

II - elaborar normas no âmbito das respectivas competências;”.
Os julgamentos de infrações iniciam-se nas JARIs, às quais que

competem os julgamentos, nos termos do art. 17 da mencionada lei.
“Art. 17 - Compete às JARIs:
I - julgar os recursos interpostos pelos infratores;
II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e

executivos rodoviários informações complementares relativas aos
recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida;

III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e
executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas
autuações e apontados em recursos, e que se repitam
sistematicamente.”.
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A competência do Estado é reiterada no art. 21 do Código de
Trânsito, já relatado:

“Art. 21 - Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito
de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no
âmbito de suas atribuições;”.

Entre as normas já existentes estão as relacionadas no art. 29, que
diz respeito ao livre trânsito de veículos de salvamento, de polícia e
ambulâncias (indicados no inciso VII).

“Art. 29 - O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à
circulação obedecerá às seguintes normas:

....................................................
VII - os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os

de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias,
além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação,
estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e
devidamente identificados por dispositivos regulamentares de alarme
sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes
disposições:

a) quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a
proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a
passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e
parando, se necessário;

b) os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no
passeio, só atravessando a via quando o veículo já tiver passado pelo
local;

c) o uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha
intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço
de urgência;

d) a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar
com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança,
obedecidas as demais normas deste Código;”.

O projeto em tela tem o condão de estabelecer nos procedimentos
de julgamento de infração de trânsito o que o Código já menciona ser
livre.
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No dia-a-dia, o que se tem presenciado é que viaturas em exercício
de sua atividade (que por princípio de direito administrativo gozam de
presunção de veracidade) estão sendo autuadas, tendo que realizar
verdadeiras peripécias para provar o que a lei já diz. Então a viatura
tem que provar que é viatura, em constante inversão de prova.

É o órgão fiscalizador que tem que provar que houve infração. E a
lei reputa em caso específico a presunção. O mesmo se aplica aos
casos de furto, roubo e, extorsão. Não obstante o proprietário ter sido
agredido, violentado e providenciar o boletim de ocorrência, ainda é
contemplado com notificações de infrações de trânsito.

E o pior, Srs. Deputados, é que o mesmo sistema que registra a
notificação já registrara anteriormente o furto, o roubo ou a extorsão.
Então, o que acontece é uma verdadeira dor de cabeça e uma perda
de tempo para o Estado e, principalmente para o cidadão.

O projeto estabelece que, nesses casos, independentemente de
recurso voluntário, já há a presunção "juris tantum" de que não há
responsabilidade do proprietário, que muitas vezes é o próprio Estado.

Se o Estado não foi capaz de evitar o dano ao proprietário (roubo,
furto, ou extorsão) ou ainda não foi capaz de reaver o bem ou punir os
delinqüentes, não pode ainda ocasionar maior dano ao proprietário do
veículo.

O projeto também estabelece o que a Constituição Federal, com
todas as letras, determina somente após o vencimento a multa torna-
se exigível, e, se houver recurso, ocorre a suspensão, até o trânsito
em julgado da decisão.

Pasmem, Srs. Deputados, num caso em que um veículo for roubado
e encontrado dias depois, junto com esse veículo virá um rosário de
multas geradas no intervalo de duração do roubo. E, caso queira o
proprietário alienar o veículo, atualmente, mesmo antes do
vencimento e do julgamento do recurso, é necessário que ele pague
as multas. É exigido que ele pague, mais uma vez, por infrações que
delinqüentes cometeram enquanto estiveram na posse do veículo, o
que o Estado não evitou. O proprietário torna-se vítima mais uma vez.

Norma semelhante (de isenção) existia no Estado com a Lei nº
11.741, de 1995, que foi revogada pela Lei nº 12.735, de 1997, que
veio tratar de isenção de IPVA.
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Há norma quanto à isenção de IPVA, no tocante a esses veículos,
como está no art. 5º do Decreto nº 39.387, de 14/1/98.

Por tudo isso, nobres pares, é que o projeto é constitucional,
legítimo e aguarda 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 517/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.283/2003)

Dispõe sobre o número mínimo de clínicas e despachantes
credenciados pela Secretaria de Estado de Defesa Social e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O número mínimo de clínicas e despachantes credenciados

pela Secretaria de Estado de Defesa Social obedecerá ao disposto
nesta lei.

Parágrafo único - Para os fins deste artigo:
I - despachante é, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.095, o habilitado

a exercer no âmbito da Secretaria de Estado de Defesa Social as
atividades de mandatário tácito dos interessados, podendo praticar
todos os atos de representação, observadas as restrições contidas no
§ 1º do art. 1.295 do Código Civil;

II - clínica é a pessoa jurídica credenciada pela Secretaria de Estado
de Defesa Social para a prática das atividades pertinentes a exames e
laudos previstos no credenciamento, nos termos da legislação
respectiva.

Art. 2º - O número mínimo de despachantes no âmbito da Secretaria
de Estado de Defesa Social será cinco, observados os parágrafos
deste artigo.

§ 1º - O número mínimo de despachantes, fixados no "caput" deste
artigo, refere-se aos municípios cuja frota de veículos emplacados
seja igual ou inferior a cinco mil.

§ 2º - Para cada acréscimo de mil unidades ou fração ao número de
veículos, haverá acréscimo de um ao número de despachantes.

Art. 3º - O número mínimo de clínicas credenciadas pela Secretaria
de Estado de Defesa Social será três, atendidos os parágrafos deste
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artigo.
§ 1º - A fixação do número mínimo, estabelecido no "caput" deste

artigo, é para os municípios cuja frota de veículos emplacados seja
igual ou inferior a três mil.

§ 2º - Para cada acréscimo de mil unidades ou fração ao número de
veículos, haverá o acréscimo de uma unidade ao número de clínicas.

Art. 4º - A Secretaria de Estado de Defesa Social fará publicar, nos
meses de janeiro e junho, o número mínimo de despachantes e
clínicas, observados os arts. 2º e 3º.

Parágrafo único - Nos municípios em que não houver o número
mínimo de despachantes e clínicas, a Secretaria de Estado de Defesa
Social adotará as providências para o processo de habilitação e
credenciamento, no prazo máximo de trinta dias, sob pena de
responsabilidade, a contar do prazo do “caput” deste artigo.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: Pretende o projeto de lei ampliar o número de pessoas

que possam habilitar-se como despachantes no âmbito da Secretaria
de Defesa Social e o número de clínicas credenciadas; abrir
oportunidades de emprego para jovens e profissionais; agilizar os
serviços públicos na Secretaria, desmontando possíveis grupos ou
"personas" que possam deter o domínio ou a exclusividade da
intermediação ou dos serviços; diminuir os custos para as partes e os
interessados, com o incremento do número de pessoas e clínicas que
possam prestar os serviços.

Este projeto funda-se no princípio da transparência e da legalidade
na administração, como bem acentua a Constituição Federal, no art.
37. Com isso, haverá acréscimo de oportunidades de trabalho.
Ademais, não há despesa por parte do poder público, já que as
quantidades fixadas são o mínimo necessário para a eficiência e
correta condução dos trabalhos. Nada impede que um maior número
seja credenciado. O projeto revela-se oportuno e justo, além de
constitucional e legal. Conto com o apoio dos pares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
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102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 518/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 1.284/2003)
Dispõe sobre a proibição de cobrança em conta telefônica e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas concessionárias de serviço público de

comunicações proibidas de cobrar ligações realizadas e não incluídas,
há mais de trinta dias, em conta telefônica.

Art. 2º - Constatada a irregularidade, o consumidor que pagar as
ligações não incluídas, há mais de trinta dias, em conta telefônica terá
direito à restituição, em dobro, das quantias pagas, acrescidas de
correção monetária e juros legais.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: São freqüentes as denúncias de consumidores de que

as empresas concessionárias prestadoras de serviço público de
telefonia cobram contas cujas ligações foram feitas meses antes. Tal
prática resulta em um aumento considerável nos valores das contas.

Tais empresas deveriam ter estrutura para cobrar, mês a mês, as
ligações efetuadas. O consumidor não pode ser surpreendido,
extemporaneamente, com a cobrança de ligações não incluídas em
contas telefônicas por erro ou outros motivos.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, incisos IV e V,
determina o seguinte:

“Art. 39 - É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços:
I - ...........................................................
IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo

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

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”.
O Código dispõe, ainda, o seguinte:
“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:
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I - .....................................................................
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (grifo

nosso) e morais, individuais, coletivos e difusos”.
A Lei Federal nº 9.472, de 16/7/97, que dispõe sobre a organização

dos serviços de telecomunicações, em seu art. 3º, incisos I, IV e XII,
prevê o seguinte:

“Art. 3º - O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:
I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de

qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer
ponto do território nacional;

II - ..............................................
IV - à informação adequada sobre as condições de prestação dos

serviços, suas tarifas e preços;
V - .............................................
XII - à reparação dos danos causados pela violação de seus

direitos”.
Dispõe, ainda, o seguinte:
“Art. 5º - Na disciplina das relações econômicas no setor de

telecomunicações, observar-se-ão, em especial, os princípios
constitucionais da soberania nacional, função social da propriedade,
liberdade de iniciativa, livre concorrência, defesa do consumidor (grifo
nosso), redução das desigualdades regionais e sociais, repressão ao
abuso do poder econômico (grifo nosso) e continuidade do serviço
prestado no regime público”.

A Constituição Federal determina o seguinte:
“Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal

legislar concorrentemente sobre:
I - ..........................................
V - produção e consumo”.
Diante do exposto, cabe a esta Casa aprovar este projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do

Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 519/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.480/2005)

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que descreve ao Município
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de Carlos Chagas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Carlos Chagas o imóvel situado na Av. Capitão João Pinto, 13, nesse
Município, constituído de uma casa com dez cômodos e do respectivo
terreno, medindo 23,60m (vinte e três metros e sessenta centímetros)
pela frente e 40,00m (quarenta metros) pelos fundos, num total de
944,00m2 (novecentos e quarenta e quatro metros quadrados), e
limitando, pelo lado direito, com a Companhia Telefônica de Carlos
Chagas; pelo lado esquerdo, com Gélia da Silva Souza; pelos fundos,
com Gélia da Silva Souza e, pela frente, com a Av. Capitão João
Pinto.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” do art. 1º tem como
procedência registral o R-01, matrícula 464, Livro 2, do Serviço
Registral de Imóveis da Comarca de Carlos Chagas.

Art. 2º - Destina-se o imóvel a sediar o Poder Legislativo de Carlos
Chagas.

Art. 3º - Reverterá o imóvel 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 art. 2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: O projeto de lei visa transformar em realidade a justa

pretensão da Câmara de Vereadores de Carlos Chagas, que ocupa o
citado imóvel.

Depreende-se de ofício da Presidência desse Legislativo Municipal
que o imóvel era antes ocupado pela extinta MinasCaixa e que é
indispensável à Câmara utilizá-lo adequadamente - inclusive do ponto
de vista jurídico -, nele implantando arquivo e sala de Vereadores,
para preservação da memória do Legislativo, ampliação do
atendimento dos munícipes e conservação plena e eficaz, com
modernização do imóvel.

Por expressa determinação legal, os bens públicos devem estar
atrelados a fim público. Isto importa dizer que não podem ficar sem
utilidade ou ociosos.
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Deve-se entender também a constante simbiose que deve imperar
entre os entes federativos. No tocante ao Município de Carlos Chagas,
os convênios mantidos possibilitam a execução de atividades do
Estado nas áreas de polícia militar e civil, educação e saúde, entre
outras.

O imóvel não pode sofrer deterioração e submeter-se a vandalismo.
É indispensável, por sua natureza, atribuir-lhe destinação pública.

Com a extinção da MinasCaixa, o imóvel foi incorporado ao
patrimônio do Estado, nos termos da Lei nº 13.439, de 30/12/99,
regulamentada pelo Decreto nº 41.123, de 14/6/2000.

A oportunidade e a necessidade deste projeto evidenciam-se a partir
do fato de que o art. 1º da Lei nº 13.439, de 1999, autoriza o Estado a
alienar, ceder, renegociar, permutar e dar em pagamento os bens
imóveis, e não, a doá-los. Além disso, o imóvel objeto do projeto não
consta dos anexos dessa lei, e a Lei Federal nº 8.666, de 1993, em
seu art. 17, inciso I, alínea “b ”, exige autorização legislativa, a partir
da prévia existência de interesse público e de avaliação.

O projeto atende ao justo clamor do Legislativo de Carlos Chagas e,
por conseguinte, dos munícipes. Além disso, preenche todos os
requisitos formais para a doação. Assim, conclamo os nobres pares a
apoiarem-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 520/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.708/2005)

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Cantinho da Vovó
Naná.

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

Cantinho da Vovó Naná, sediada no Município de Ibirité.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: Sediada no Município de Ibirité, (12ª cidade em

população no Estado de Minas Gerais, e das mais carentes) a Creche
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Comunitária Cantinho da Vovó Naná, iniciou suas atividades em
20/2/2000.

Seu estatuto foi regularmente registrado no Serviço de Registro das
Pessoas Jurídicas da Comarca de Ibirité, cuja ultima alteração está
sob o n° 752, Livro A-6, em 26/2/2004.

Integra a Creche o chamado “terceiro setor” , entendido como
aquele composto por entidades da sociedade civil, sem fins lucrativos
e de finalidade pública. Setor esse que coexiste com o Estado -
primeiro setor-, e, com o mercado - segundo setor.

Os objetivos elencados no Estatuto da Creche (art. 3º) põem em
evidência, entre outros, o da promoção gratuita de educação e saúde
da criança e da família, visando ao desenvolvimento integral da
criança.

A consecução dos fins norteia ações voltadas para a prestação de
serviços a outras organizações e ao setor público que atuam em área
afim (art. 4º do Estatuto).

Disciplina a norma estatutária também que não há distribuição de
lucros ou dividendos ou qualquer excedente, voltados que estão,
integralmente para os fins mencionados (art. 5º). Sendo que o
parágrafo único do art. 14 determina a Gratuidade do exercício das
funções de membros dos órgãos da Creche.

Todos os requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/98, com redação dada
pela Lei nº 15.430, de 2005 são atendidos, notadamente:
personalidade jurídica, funcionamento há mais de ano, idoneidade dos
Diretores e não-remuneração dos cargos. Documento expedido pelo
Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - noticia
amplamente o atendimento dos requisitos legais.

Igualmente observados os arts. 173, § 4º, e, 103 do Regimento
Interno desta Casa.

Por isso conclamo os nobres Deputados a apoiarem o projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 521/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.879/2005)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Passa



1744

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

Município de Passa Tempo o imóvel com 10.000m² (dez mil metros
quadrados) no local denominado Pasto do Açude, no Município de
Passa Tempo, com as confrontações: começando na estaca 57 da
Rodovia, medindo 12m (doze metros) até atingir a faixa da Rodovia
com sucessores de Hildemano Teixeira Amorim; seguindo numa
extensão de 21m (vinte e um metros) até o Córrego; seguindo pelo
Córrego até a altura das estacas 62+18; volvendo à direita em linha
reta, numa extensão de 39,50m (trinta e nove metros e cinqüenta
centímetros) até onde faz canto; nas divisas de Ibraim Abrão Ubá;
prosseguindo em reta numa extensão de 82m (oitenta e dois metros);
confrontando com Ibraim Abrão Ubá até canto nas divisas do Ginásio
Nossa Senhora da Glória; volvendo um pouco à direita com o mesmo
Ginásio, numa extensão de 76,50m (setenta e seis metros e cinqüenta
centímetros) até onde faz canto; daí volvendo à direita em linha reta
numa extensão de 69m (sessenta e nove metros) atingindo a faixa de
domínio da rodovia, seguindo em linha reta mais 13m (treze metros)
atingindo a faixa de domínio da rodovia, seguindo em linha reta mais
13m (treze metros) atingindo o ponto inicial.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo está
registrado sob o n° 9.176, fls 183, Livro 3-I do Se rviço Registral de
Imóveis do Município de Passa Tempo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: A Federação brasileira - art. 18 da Constituição da

República - é formada por União, Estados e Municípios em união
indissolúvel - art. 1º da mesma Carta.

Embora distintos, os entes federados estão submissos ao regime de
direito administrativo que se norteia, entre outros, pelo princípio de
preponderância do interesse público. Sem dúvida,  o  assunto de
natureza local - art. 30 da Constituição - destaca e dá tonicidade ao
interesse municipal.

Como princípios, os interesses públicos de um ente federado não
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excluem o do outro; antes, pelo princípio sócio-histórico, põem em
preponderar ora um ou outro.

Assim é que, em 15/12/71, o Município de Passa Tempo, por via do
Poder Legislativo, trouxe a lume a Lei Municipal nº 506, em que o
Executivo Municipal fora autorizado a doar, ao Estado de Minas
Gerais, imóvel com 10.000m².

A motivação da doação, estampando o interesse público presente à
época, era para que o DER edificasse acampamento às margens da
Estrada em Construção.

Fixou o art. 2º da citada norma municipal que o imóvel reverteria ao
Município na hipótese de ausência de cumprimento de finalidade.

Certo é que na época da construção da estrada havia
sustentabilidade para efetivação da doação.

A Constituição de 1988 atribuiu ao Município inúmeras outras
competências e, por conseguinte, o fez carecer de mais recursos e
investimentos para atendimento aos interesses locais.

O Município, novamente de posse do imóvel, poderá ampliar
oportunidade de emprego, renda, educação que é o patamar
visualizado com o presente projeto.

Por imperativo legal, os bens públicos devem estar atrelados a fim
público. Isto importa dizer que não pode ficar sem utilidade ou ocioso.

Deve-se entender também a constante simbiose que deve imperar
entre os entes federativos. Estado e Municípios devem nortear suas
ações no potencializar da efetivação plena dos interesses públicos.

A Lei Federal nº 8.666, de 1993, art. 17, inciso I, alínea “b ”, autoriza
a doação para órgão de outra esfera de governo. A seu turno, o § 1º
do mencionado art. 17 determina a reversão ao patrimônio da pessoa
jurídica, cessadas as razões que justificaram a doação. Desta feita é
que o presente projeto merece acolhida e, por conseguinte, ser
aprovado.

- 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 522/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.007/2006)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverterem imóveis que descreve



1746

ao Município de Novo Cruzeiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a fazer reverterem ao

Município de Novo Cruzeiro os seguintes imóveis:
I - lote de terreno com 447,45m² (quatrocentos e quarenta e sete

metros e quarenta e cinco decímetros quadrados), na Praça Dom
José de Haas, na cidade de Novo Cruzeiro, com as seguintes
confrontações: pela frente, com a Praça Dom José de Haas, numa
extensão aproximada de 16,30m (dezesseis metros e trinta
centímetros); pelo lado direito, com a Rua Frei Ubaldo, numa extensão
aproximada de 29,40m (vinte e nove metros e quarenta centímetros);
pelo lado esquerdo, com a Rua Presidente Bernardes, numa extensão
aproximada de 29,40m (vinte e nove metros e quarenta centímetros);
e, pelos fundos, com a Rua Antoninha Rocha, numa extensão
aproximada de 16,30m (dezesseis metros e trinta centímetros);

II - um prédio e terreno respectivo, situados na Rua Getúlio Vargas,
em Novo Cruzeiro, com área total de 880m² (oitocentos e oitenta
metros quadrados), confrontando pela frente, numa extensão de
15,00m (quinze metros), com a Rua Getúlio Vargas; pelo lado direito,
numa extensão de 58,66m (cinqüenta e oito metros e sessenta e seis
centímetros), com a Prefeitura Municipal; pelo lado esquerdo, numa
extensão de 58,66m (cinqüenta e oito metros e sessenta e seis
centímetros), com Maria Mônica Neiva; e, pelos fundos, numa
extensão de 15m (quinze metros), com o Córrego do Bispo.

Parágrafo único - Os imóveis descritos no “caput” deste artigo estão
registrados no Serviço Registral de Imóveis de Novo Cruzeiro,
respectivamente:

I - no Livro 2-D, a fls. 145, matrícula 544, R-5-544, em 26 de janeiro
de 1979;

II - no Livro 3-C, a fls. 190, com o n° 1.570, em 1 º de março de 1965.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: O olhar atento sobre a documentação dos imóveis

relacionados revela que, décadas atrás, ao Estado membro eram
atribuídas variadas funções. Paulatinamente, o Município surge,
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principalmente a partir de 1988, no cenário da administração pública,
como destinatário dessas atribuições.

A Federação brasileira (art. 18 da Constituição Federal) é formada
por União, Estados e Municípios, em união indissolúvel (art. 1º do
mesmo Diploma Legal).

Embora distintos, os entes federados estão submetidos ao regime
de direito administrativo que se norteia, entre outros, pelo princípio de
preponderância do interesse público. E, sem dúvida, sendo o assunto
de natureza local (art. 30 da Carta Magna), deve-se destacar o
interesse municipal.

O interesse público de um ente federado não exclui o do outro. A
conjuntura sócio-histórica é que faz preponderar ora um, ora outro.

Regra é que nenhum bem público deve estar dissociado da
finalidade pública.

Há décadas atrás, o Município de Novo Cruzeiro firmou, com o
Estado de Minas Gerais, na qualidade de doador e donatário,
respectivamente, instrumentos públicos de doação dos imóveis objeto
do projeto.

O imóvel na Praça Dom José de Haas abrigava residência do
Ministério Público, o que não mais ocorre. O Município de Novo
Cruzeiro projeta utilizá-lo na área de saúde, como centro de
assistência na modalidade do Capis.

Por seu turno, o imóvel especificado no inciso II do art. 1º, sito na
Rua Getúlio Vargas (em desuso por parte do Estado), terá como
finalidade a edificação de escola.

A Constituição de 1988 atribuiu ao Município inúmeras outras
competências, e, por conseguinte, este carece de mais recursos e
investimentos para atendimento aos interesses locais.

Com a reversão do imóvel, o Município poderá ampliar o
atendimento de interesses na seara da educação e da saúde, o que é
o objetivo último deste projeto.

Por expressa dicção legal, os bens públicos devem estar atrelados a
fim público. Isto importa dizer que não podem ficar sem utilidade ou
ociosos.

Deve-se entender também a constante simbiose que deve imperar
entre os entes federativos. Estado e Municípios devem nortear suas
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ações pela efetivação plena dos interesses públicos.
A Lei Federal nº 8.666, de 1993, no art. 17, inciso I, alínea “b”,

autoriza a doação para órgão de outra esfera de governo. Por seu
turno, o § 1º do mencionado artigo determina a reversão ao patrimônio
da pessoa jurídica, cessadas as razões que justificaram a doação.

Conclamo todos os nobres pares a apoiar este projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 523/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.118/2006)

Dispõe sobre o Dia Estadual da Renovação Carismática Católica e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual da Renovaç ão Carismática

Católica, a ser comemorado anualmente, no primeiro domingo do mês
de fevereiro, em todo o território do Estado.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: O Concílio Vaticano II desejava a renovação da Igreja,

e a Renovação Carismática apareceu no momento em que se
procurava colocar em prática essa determinação.

O Concílio foi encerrado pelo Papa Paulo VI, na Praça de São
Pedro, no dia 8/12/65, e em seguida começou-se a produzir no mundo
inteiro um ressurgir dos carismas. Não se tinha passado nem um ano
do Concílio, e vários católicos - membros das faculdades da
Universidade de Duquesne, nos Estados Unidos - se reuniam
freqüentemente para momentos fortes de oração e para conversar
sobre a vitalidade de sua fé. Os professores de Pittsburgh começaram
a pedir em oração que o Espírito Santo lhes desse a renovação e
rezavam uns pelos outros pedindo o Espírito Santo. De 17 a 19/2/67,
mais de 30 pessoas fizeram um retiro de fim de semana, o “Retiro de
Duquesne”, em Pittsburgh, nos Estados Unidos.

"Batizado no Espírito", "oração em línguas", "o dom da profecia" e
um "relacionamento pessoal com Jesus Cristo" são expressões muito
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em voga e indispensáveis no vocabulário da Renovação Carismática
Católica (RCC).

Por volta de 1990, o movimento já contava com cerca de 72 milhões
de seguidores no mundo inteiro e organizações oficiais em mais de
120 países.

A verdade é que a RCC não é apenas uma questão de encontros de
oração semanais. O seu coração reside no  Batismo  no Espírito
Santo - uma graça de Deus que deveria ser parte da experiência
normal de todo cristão. Através desse batismo, todo o mundo - clero e
leigos, homens e mulheres, jovens e velhos, negros e brancos, ricos e
pobres, sem distinção - tem a oportunidade de dar o seu sim a Deus.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 524/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.556/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que descreve ao Município
de Jequeri.

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

Jequeri o imóvel formado por 236,98m² (duzentos e trinta e seis
metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados) na Avenida
Getúlio Vargas, no Município de Jequeri, com as confrontações
previstas § 1º.

§ 1º - O imóvel mencionado no “caput” deste artigo confronta: pela
frente por 8,30m (oito metros e trinta centímetros) com a Av. Getúlio
Vargas, pelos fundos por 8,30m (oito metros e trinta centímetros) com
o templo da Assembléia de Deus e Raimundo Martins de Souza; pela
lateral direita, com a Escola da Apae numa distância de 28,90m (vinte
e oito metros e noventa centímetros); e, pela lateral esquerda, com o
Estado de Minas Gerais (Casa Assistência Social) por 28,90m (vinte e
oito metros e noventa centímetros).

§ 2º - A transcrição respectiva ao imóvel encontra-se no Registro
3.224, a fls 261, do Livro 3-B do Serviço Registral de Imóveis de
Jequeri.

Art. 2º - Destina-se o imóvel à edificação da sede do Poder
Legislativo do Município de Jequeri.
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Art. 3º - Reverterá o imóvel 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 art. 2º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: Veicula este projeto pedido do povo de Jequeri

consubstanciado em destinar-se a área do lote mencionado para
edificação do prédio da Câmara Municipal.

O Município de Jequeri, em 14/5/65, transmitiu ao Estado de Minas
Gerais escritura de doação do imóvel, com 400m², onde atualmente
funciona, em parte do imóvel, a Casa de Assistência Social e a Casa
de Família. A outra parte (descrita no projeto) é o objeto deste projeto
de lei.

O imóvel fica situado na região central do Município de Jequeri,
próximo ao prédio da Prefeitura que se encontra na esquina da Av.
Getúlio Vargas com a Rua Major Olimpio Soares.

É de bom alvitre que na mesma região seja edificado prédio para
recepcionar as atividades do Legislativo Municipal, que atualmente
não se encontra em local compatível com suas atividades, não
facilitando o acesso da população.

Como o imóvel do Estado tem parte livre sem destinação, é
importante, pelo princípio da finalidade, que deve acompanhar os
bens públicos, atribuir-lhe essa função.

Por expressa dicção legal, os bens públicos devem estar atrelados a
fim público. Isso significa dizer que não pode ficar sem utilidade nem
ocioso.

Deve-se entender também a constante simbiose que deve imperar
entre os entes federativos. Os Estados e Municípios devem nortear
suas ações pelo potencializar da efetivação plena dos interesses
públicos.

A Lei Federal nº 8.666, de 1993, art. 17, inciso I, alínea “b”, exige
autorização legislativa, além da prévia existência de interesse público
e avaliação. A seu turno, o art. 19 disciplina os passos a serem
observados no tocante aos bens cuja aquisição haja derivado de
procedimento judicial. Não há, com a devida vênia, nenhum óbice nem
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empecilho a que este projeto de lei mereça a acolhida desta Casa; por
conseguinte, a sanção do Executivo.

Saliente-se que o atendimento aos preceitos legais e à vontade
popular é instrumento de democracia e de eficácia nas ações da
administração pública.

- 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 525/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.748/2006)

Declara de utilidade pública o Instituto Brasileiro Pró-Educação
Trabalho e Desenvolvimento, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Educação Trabalho e Desenvolvimento, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: O Instituto Brasileiro Pró-Educação Trabalho e

Desenvolvimento, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma
entidade civil sem fins lucrativos, com finalidade filantrópica e de
caráter educacional, cultural e assistencial.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública
da referida entidade encontra-se legalmente amparado pela Lei nº
12.972, de 27/7/98, a cujas exigências obedece.

A entidade em referência funciona regularmente há mais de um ano,
e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem
nenhuma remuneração pelas funções que exercem, conforme consta
em atestado.

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

PROJETO DE LEI Nº 526/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 382/2003)
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Declara de utilidade pública a Organização Ponto Terra, com sede
no Município de Belo Horizonte.

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

Terra, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei em apreço visa a declarar de

utilidade pública a Organização Ponto Terra, com sede no Município
de Belo Horizonte, a qual tem como objetivo a promoção de ações de
proteção e conservação do meio ambiente, o desenvolvimento de
projetos que harmonizem a biodiversidade, a participação, juntamente
com organismos oficiais e não governamentais, no planejamento, na
fiscalização e na regulação do setor.

Trata-se de uma associação civil não governamental e pessoa
jurídica de direito privado, de natureza filantrópica e sem finalidade
lucrativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 527/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 383/2003)

Institui a Medalha de Honra ao Mérito Bárbara Heliodora e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Medalha de Honra ao Mérito Bárbara

Heliodora, a ser concedida às mulheres que se tenham destacado em
atividades de relevância para o desenvolvimento do Estado.

Art. 2º - A cerimônia de entrega da Medalha de Honra ao Mérito
Bárbara Heliodora será realizada anualmente, no dia 8 de março,
como parte das comemorações do Dia da Mulher.

Art. 3º - As condecorações serão entregues pelo Governador do
Estado de acordo com o cerimonial estabelecido pelo regimento do
Conselho da Medalha de Honra ao Mérito Bárbara Heliodora.

§ 1º - As agraciadas receberão diplomas assinados pelo Governador
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do Estado, pela Presidente, pela Vice-Presidente e pela Secretária do
Conselho da Medalha de Honra ao Mérito Bárbara Heliodora.

§ 2º - O número de mulheres a serem agraciadas anualmente não
será superior a 10 (dez).

§ 3º - A relação das agraciadas com a Medalha de Honra ao Mérito
Bárbara Heliodora será publicada no órgão oficial dos Poderes do
Estado.

Art. 4º - A concessão da medalha dar-se-á mediante a proposta e a
deliberação do conselho permanente, composto por um representante
de cada um dos seguintes órgãos:

I - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - representante do Governador do Estado;
III - Conselho Estadual da Mulher;
IV - Secretaria de Estado da Cultura;
V - Secretaria de Estado da Educação;
VI - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais;
VII - Clube dos Diretores Lojistas.
§ 1º - O membro do conselho será indicado pelo titular do órgão

representado e nomeado pelo Governador do Estado.
§ 2º - O conselho elegerá uma Presidente, uma Vice-Presidente e

uma Secretária entre seus membros, de acordo com as normas
estabelecidas por seu regimento.

§ 3º - Os membros do conselho não serão remunerados pelo
exercício do cargo.

Art. 5º - Compete ao Conselho da Medalha de Honra ao Mérito
Bárbara Heliodora:

I - elaborar seu regimento;
II - aprovar as candidatas indicadas para receber a medalha;
III - zelar pelo prestígio da medalha;
IV - aprovar as medidas necessárias ao bom desempenho de suas

funções;
V - suspender ou cancelar o direito de uso da medalha, nos termos

do regimento;
VI - manter um acervo atualizado, com as informações referentes à

homenageada;
VII - manter um livro de registro, em que serão inscritos, por ordem
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cronológica, os nomes dos agraciados com a medalha e seus dados
biográficos.

Parágrafo único - Constarão no regimento as especificações de
tamanho e desenho da medalha e do diploma, bem como as
condições e particularidades de sua concessão.

Art. 6º - O conselho se reunirá ordinariamente, conforme determinar
o regimento, e extraordinariamente, por convocação de seu
Presidente.

§ 1º - O quórum para deliberação do conselho é de um terço de seus
membros.

§ 2º - A concessão da medalha será aprovada pelo voto secreto da
maioria absoluta dos membros do conselho.

Art. 7º - Compete aos membros do Conselho da Medalha de Honra
ao Mérito Bárbara Heliodora indicar as candidatas à condecoração.

Parágrafo único - A indicação conterá o nome completo e a
qualificação da candidata, seus dados biográficos, a relação de
serviços por ela prestados e a de suas condecorações.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: D. Bárbara Heliodora Guilhermina da Silveira é

considerada a mulher símbolo, o exemplo típico da mulher mineira,
culta, ilustrada, esposa dedicada, mãe de família exemplar, a mulher
sofredora por excelência e que, na história da Inconfidência Mineira,
desempenhou o papel de heroína.

Descendente da nobre estirpe de Amador Bueno, o Aclamado,
possuidora daquela altivez que caracterizava os sertanistas de São
Paulo, tornou-se, realmente, a mulher símbolo, “mais heróica a meu
ver”, escreveu Ana Amélia Carneiro de Mendonça, numa conferência
sobre escritoras e poetisas brasileiras.

A palavra “heróica” só nos parece dar toda a medida de sua
significação, quando aplicada a feitos bélicos; entretanto, cabe
perfeitamente a Bárbara Heliodora, o vulto feminino que se destaca na
Inconfidência Mineira. “Senhora de brilhante talento e rara formosura,
considerada rica e feliz, Bárbara Heliodora tudo sacrificou pela causa
da pátria independente”, escreveu Maria Eugênia Celso Carneiro de
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Mendonça.
Foi ela a musa inspirada e inspiradora, a quem o marido, Alvarenga

Peixoto, do fundo da masmorra, na ilha das Cobras, dedicou inúmeros
versos, nos quais deixa transbordar a saudade e a paixão por Bárbara
Heliodora.

Se existe o exemplo de uma mulher que sofreu muito, foi justamente
D. Bárbara Heliodora. Aureliano Leite, com toda a sua autoridade de
eminente historiador, exaltou o nome de Bárbara Heliodora em
conferência pronunciada em Campanha. E assim finalizou seu estudo
sobre a heroína: “Quando, porém, a América do Sul houver atingido o
seu lugar, no mesmo plano da Europa e dos Estados Unidos, os
historiógrafos do futuro terão que se voltar também para nós, para os
nossos acontecimentos internos, que eles desconhecem por
completo. É que estes dignificam igualmente a humanidade e, entre
eles, se esses historiógrafos possuírem olhos para ver, encontrarão a
Inconfidência Mineira. Nesse dia, Bárbara Heliodora, a sua figura
feminina, ao lado dos mártires da Conjura, haverá de colocar-se na
galeria dos vultos do vasto continente que Colombo revelou ao
mundo”.

São estes os traços marcantes do caráter e da grandeza de Bárbara
Heliodora. Conferir o seu nome à medalha que ora se pretende criar é
uma forma digna de homenagear esse vulto da Inconfidência Mineira
e, sobretudo, de dignificar a própria medalha.

Com tais considerações, espero merecer o indispensável apoio de
meus nobres pares à aprovação do projeto de lei em apreço.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos
Humanos para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 528/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 384/2003)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 9.944, de 4 de setembro de 1989,
que alterou artigos das Leis nºs 9.758, de 10 de fevereiro de 1989, e
6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 9.944, de 4 de

setembro de 1989, o seguinte inciso VII:
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“Art. 4º - .......................................................................
VII - as operações internas para aquisição de motocicleta destinada

a emprego na categoria de aluguel (moto-táxi), na forma, no prazo,
nas condições e na disciplina de controle estabelecidos em
regulamento.”.

Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à
execução do disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data
de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: A medida legislativa que ora se propõe visa beneficiar

um grande número de trabalhadores autônomos em todo o Estado,
notadamente aqueles residentes em municípios nos quais já está
regulamentado o serviço de moto-táxi, como é o caso de Uberaba, de
onde partiu esta iniciativa, capitaneada pelo ilustre e dinâmico
Vereador Antônio dos Reis Gonçalves.

Por se tratar de matéria tributária, regulamentada pelo art. 65 da
Constituição Estadual, em observância do art. 155 da Constituição
Federal, submeto à apreciação dos nobres pares este projeto de lei,
esperando merecer a acolhida de todos.

Esclareça-se, por oportuno, que os proprietários de veículos
(automóveis de passageiros) destinados a emprego na categoria de
aluguel (táxi) já gozam da isenção de ICMS há vários anos, em todo o
território mineiro. Assim, penso ser razoável e justo estender o
benefício aos outros trabalhadores que exercem a mesma função,
qual seja o transporte de passageiros.

Por essas razões, espero, mais uma vez, contar com os ilustres
colegas parlamentares para a aprovação desta medida.

- 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 529/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.751/2004)

Institui a exigência de certidão negativa de débito socioambiental
nos processos que menciona e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas localizadas no Estado de Minas Gerais,

quando na época de renovação de Licença de Operação - LO -, ficam
obrigadas a apresentar os seguintes documentos:

I - atestado de “nada consta”, emitido pelo Conselho de Política
Ambiental - COPAM -, quanto às multas ambientais não quitadas,
inclusive aquelas que foram encaminhadas para a dívida ativa do
Estado de Minas Gerais;

II - atestado de “nada consta”, quanto a ter sido condenado por
processo por poluição ou degradação ambiental, emitido pela
Procuradoria de Justiça do Estado de Minas Gerais;

III - atestado de “nada consta”, emitido pelo Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS -, quanto à resolução das questões
atinentes ao deslocamento das pessoas atingidas pelos
empreendimentos, em especial a desapropriação e o reassentamento.

Parágrafo único - Quando a empresa solicitante de renovação de
Licença de Operação - LO -, tiver multas ambientais em processo de
recurso, a COPAM emitirá certificado informando o número de multas
e seus respectivos valores, especificando “empresa com multas
ambientais em processo de recurso”.

Art. 2º - As empresas que não atenderem ao disposto no art. 1º
desta lei não terão suas LOs renovadas, até terem quitado os débitos
existentes e cumprido as exigências ambientais previstas e acordadas
em EIA-RIMA, TACs e outras constantes no processo de
licenciamento ambiental anterior.

§ 1º - As empresas com multas ambientais em processo de recurso
poderão ter suas LOs renovadas, mas ficam obrigadas a:

I - informar o resultado do processo de recurso aos órgãos
ambientais envolvidos no processo de licenciamento;

II - quitar as multas cujos recursos foram indeferidos.
§ 2º - As empresas que não quitarem as multas cujos recursos

tenham sido indeferidos terão suas LOs suspensas até a
regularização do débito.

Art. 3º - Quando a empresa solicitante de renovação de LO não tiver
atendido às exigências socioambientais presentes no processo de
licenciamento anterior ou determinadas em EIA-RIMA, só terão suas
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Licenças renovadas após a assinatura de um Termo de Ajuste de
Conduta - TAC -, onde a empresa se comprometerá a cumprir o
determinado no TAC, no prazo estabelecido pelo Ministério Público
Estadual.

Art. 4º - As empresas que apresentam débito socioambiental ficam
proibidas de:

I - ter acesso à crédito ou financiamento público estadual;
II - obter permissão de uso ou concessão do poder público estadual;
III - participar de processos de licitação pública de qualquer

natureza.
Parágrafo único - Para efeito desta lei, consideram-se débito

socioambiental:
I - as multas ambientais não quitadas em qualquer esfera do poder

público;
II - o não-cumprimento do determinado em Termos de Ajuste de

Conduta - TACs -, firmados junto ao Ministério Público Estadual ou ao
Ministério Público Federal;

III - o não-cumprimento das determinações especificadas nos
processos de licenciamento ambiental ou presentes em EIA-RIMAs;

IV - a não-resolução das questões atinentes ao deslocamento das
pessoas atingidas pelos empreendimentos, em especial a
desapropriação e o reassentamento.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Padre João
Justificação: Este projeto de lei pretende dotar o poder público de

mecanismos legais capazes de evitar que empresas que não
cumpram a legislação ambiental, bem como as questões sociais, em
especial as relativas ao deslocamento das pessoas atingidas pelos
empreendimentos, obtenham qualquer incentivo à continuação de
suas atividades ou quaisquer benefícios concedidos pelo Estado.

Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação ao presente
projeto de lei.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 530/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.514/2004)

Fixa critérios para as pulverizações com inseticidas, herbicidas e
congêneres, por via aérea, de áreas agrícolas do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os critérios para as pulverizações com inseticidas,

herbicidas e congêneres, por via aérea, em áreas agrícolas, no âmbito
do Estado de Minas Gerais, passam a ser fixados por esta lei.

Parágrafo único - Entende-se, para efeito desta lei, pulverizações
por via aérea como aquelas realizadas por aviões, hidroaviões e
helicópteros próprios para tais atividades.

Art. 2º - As pulverizações deverão respeitar uma distância mínima de
2km (dois quilômetros) do perímetro urbano.

Art. 3º - Em áreas de represas, cursos d’água e mananciais, as
pulverizações devem respeitar as seguintes distâncias mínimas:

I - 2km (dois quilômetros) de represas de abastecimento de água
para as cidades;

II - 300m (trezentos metros) de rios, lagos, riachos e mananciais.
Art. 4º - A não-observância das determinações contidas nesta lei

implicará em multas de 1.000 (mil) a 10.000 ( dez mil) UFEMGs aos
responsáveis, dobrando na reincidência, sem prejuízo das demais
sanções cíveis e penais cabíveis.

Art. 5º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias fixadas no
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de março de 2007.
Padre João
Justificação: A presente proposição tem como escopo a criação de

critérios para pulverização com inseticidas, herbicidas e congêneres,
por via aérea, de áreas agrícolas do Estado de Minas Gerais.

As pulverizações com agrotóxicos feitas por via aérea, quando sem
critérios, comprometem ao meio ambiente e, como consequência,
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acabam colocando em risco a saúde das pessoas e dos animais que
habitam a região, podendo em certos casos levar até ao óbito.

Devido à altitude em que essas pulverizações são realizadas,
quaisquer correntes de vento, ainda que próximas ao solo, permitem
que o produto percorra alguma distância, provocando intoxicação
naqueles que vivem ao redor das áreas pulverizadas e contaminando
as águas da região.

É, portanto, urgente que se estabeleçam critérios para que tais
pulverizações não venham comprometer a saúde pública.

Pelo fato exposto, solicito dos nobres pares a aprovação deste
projeto de lei, que garante que a pulverização com agrotóxicos, por via
aérea, seja feita de uma forma que não agrida tanto o meio ambiente
e, como conseqüência, preserve a saúde das pessoas.

- 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.

REQUERIMENTOS
Nº 196/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a comunidade de Caldas pelo
transcurso do 184º aniversário de emancipação desse Município. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 197/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. José Anchieta da Silva,
Presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais - Iamg - pelo
transcurso dos 92 anos de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 198/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado apelo aos gestores federais e estaduais do SUS com vistas
a assegurar que pacientes oriundos de Municípios sul-mineiros sejam
atendidos em unidades hospitalares instaladas no Estado de São
Paulo, especialmente nos hospitais da Unicamp e no Hospital
Universitário de Bragança Paulista. (- À Comissão de Saúde.)

 Nº 199/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Patrocínio
pelo 165º aniversário de emancipação desse Município. (- À Comissão
de Assuntos Municipais.)

Nº 200/2007, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja
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formulado apelo ao Governador do Estado e à Secretaria de
Educação com vistas à implantação de uma unidade da Universidade
Estadual de Minas Gerais - Uemg -, no Município de Unaí. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 201/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que pleiteia seja
enviado ofício ao Presidente da Companhia de Habitação do Estado
de Minas Gerais - Cohab - solicitando a inclusão do Município de
Ilicínea no programa de construção de casa populares dessa
Companhia.

Nº 202/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que pleiteia seja
enviado ofício ao Governador do Estado solicitando a inclusão do
Município de Ilicínea no programa de construção de casa populares
da Cohab. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 203/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Brasileira de
Defesa do Consumidor e Trabalhador - Abradecont - pela passagem
do Dia Mundial do Consumidor.

Nº 204/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Programa Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor - Procon Estadual - pela passagem
do Dia Mundial do Consumidor.

Nº 205/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Nacional de
Assistência ao Consumidor e Trabalhador - Anacont - pela passagem
do Dia Mundial do Consumidor.

Nº 206/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Nacional de
Defesa do Consumidor - Andecon - pela passagem do Dia Mundial do
Consumidor.

Nº 207/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Comissão de Defesa do
Consumidor da OAB - MG pela passagem do Dia Mundial do
Consumidor. (- Distribuídos à Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 208/2007, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Corpo de Fuzileiros Navais
do Brasil pelos 199 anos de sua criação. (- À Comissão de Segurança
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Pública.)
Nº 209/2007, do Deputado Djalma Diniz, em que solicita seja

formulado apelo ao Secretário de Desenvolvimento Social, com vistas
à implantação de um Centro Público de Promoção do Trabalho -
CPPT - no Município de Ponte Nova. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 210/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Sr. Frederico Ozanan
Machado Durães, pela posse como Chefe-Geral da Embrapa
Agroenergia. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

 Nº 211/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Paróquia Sagrada Família pelo
transcurso do 50º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 212/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao CDL - Curvelo pela realização
da campanha Natal Cultural com Prêmios, em Curvelo. (- À Comissão
de Turismo.)

Nº 213/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Unimed Gerais de Minas -
Unimed Curvelo Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. pelo
recebimento do prêmio Maiores de Minas. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 214/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Rádio Centrominas pela
realização da Campanha Natal sem Fome, em Curvelo. (- À Comissão
de Transporte.)

Nº 215/2007, do Deputado José Henrique, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Sebastião
Rodrigues, ex-Vereador e ex-Prefeito de Itanhomi e de Capitão
Andrade, ocorrido em 12/2/2007. (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 216/2007, do Deputado Ruy Muniz, em que pleiteia seja enviado
ofício ao Comandante- Geral da PMMG solicitando a transformação
do 10º Batalhão da Polícia Militar em unidade exclusiva para Montes
Claros.

Nº 217/2007, do Deputado Ruy Muniz, em que pleiteia seja enviado
ofício ao Governador do Estado solicitando a transformação do 10º
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Batalhão da Polícia Militar em unidade exclusiva para Montes Claros.
(- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 218/2007, do Deputado Ruy Muniz, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Colégio Marista São José
pelos 50 anos de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 219/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, em que solicita seja encaminhado ao Presidente da
Copasa-MG pedido de informação sobre as razões do reajuste
anunciado no dia 16/2/2007 e sobre a autorização do Governo para
que essa Companhia se responsabilize pela coleta dos resíduos
sólidos quando o esgotamento sanitário se der por meio de fossa
séptica.

Nº 220/2007, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, em que solicita seja encaminhado ao Sr. Simão Cirineu
Dias, Secretário de Fazenda, e à Sra. Isabel Pereira de Sousa,
Diretora Presidente da MGI Participações S.A., pedido de informação
sobre as questões que menciona, relacionadas acerca da transação
em que a empresa leiloou os créditos do Banco Open. (- Distribuídos
à Mesa da Assembléia.)

Nº 221/2007, da Comissão de Participação Popular, em que solicita
seja encaminhada ao Presidente do Senado Federal manifestação de
repúdio à aprovação das novas regras para o fundo partidário e à
volta da cláusula de barreira na Comissão de Justiça dessa Casa. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 222/2007, da Comissão de Saúde, em que pleiteia seja formulado
apelo ao Presidente da Copasa-MG com vistas a que providencie
serviços de tratamento de água e esgoto na comunidade do
Empossado, no Município de Virgolândia.

Nº 223/2007, da Comissão de Transporte, em que pleiteia seja
formulado apelo ao Secretário Transportes e ao Diretor-Geral do DER-
MG com vistas à construção de passarela, instalação de redutores de
velocidade e melhorias na sinalização da via LMG-808, na região dos
Bairros Darcy Ribeiro, Novo Retiro e Nova Contagem, no Município de
Contagem.

Nº 224/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
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Transportes e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
pavimentação asfáltica da estrada de acesso do Município de
Pintópolis aos Municípios de Urucuia e Arinos.

Nº 225/2007, da Comissão de Administração Pública, em que
solicita seja encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado solicitando o desarquivamento do projeto de lei que trata da
organização judiciária, ou, caso isso não seja possível, o
encaminhamento de outro projeto contendo a referida matéria.

Do Deputado Padre João, em que solicita seja encaminhado pela
Mesa da Assembléia apresente projeto de resolução garantindo no
mínimo uma vaga por Deputada na composição dos cargos da Mesa
Diretora. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Padre João (15), Alencar da Silveira Jr., Paulo Guedes, Gilberto
Abramo (19) e Sargento Rodrigues (10).

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o jornal “Hoje em Dia” na pessoa de seu Diretor-
Presidente, Sr. Reinaldo Gilli, pelo transcurso do 19º aniversário de
sua fundação.

Do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Lagamar, pelo
transcurso do 44º aniversário desse Município.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Cultura, de Meio Ambiente, de
Transporte e de Turismo e do Deputado Elmiro Nascimento.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Jangrossi.

O Deputado Vanderlei Jangrossi - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, queridos amigos telespectadores, caro leitor do diário
oficial, ao ocupar esta tribuna, primeiramente quero agradecer a Deus,
e a confiança dos 46.655 eleitores mineiros que contribuíram para a
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minha vitória como Deputado Estadual.
Quero também falar sobre o evento que a Comissão de Política de

Agropecuária e Agroindustrial realizará no dia 26, segunda-feira
próxima, nesta Casa, em que se pretende debater o tema "A perda de
renda do produtor rural na atual fase de crescimento do agronegócio
mineiro e brasileiro", proposta apresentada pelo nobre colega, o ilustre
Deputado Antônio Carlos Arantes, e aprovada pelos demais membros
da Comissão.

Sinto-me feliz em fazer parte dessa Comissão, pois sempre foi
minha intenção, como homem público, tratar das questões do
agronegócio dentro do crescimento da economia brasileira.

Para a realização desse debate, contamos com a contribuição da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; da
Federação da Agricultura e Pecuária - Faemg -; da Organização do
Sindicato e Organização  das Cooperativas do Estado de Minas
Gerais - Ocemg -; da Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais - Fiemg -; e da Federação das Associações Comerciais,
Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de Minas Gerais -
Federaminas -, a fim de mobilizarmos os produtores rurais mineiros
para a realização de mudanças das políticas macroeconômicas. Na
oportunidade, queremos ainda a participação de Prefeitos, sindicatos
rurais, cooperativas e associações de produtores rurais.

Vamos tratar da crise do agronegócio e de outros segmentos da
economia que estão causando perda na competitividade dos produtos
dentro do Estado de Minas Gerais, como, por exemplo, o café, diante
da alta dos juros e do custo de produção, assim como outros produtos
agrícolas.

Segundo dados estatísticos da Faemg, os produtores de café
dependem de boas condições climáticas e de renda suficiente para
manter a safra de 2008-2009 nos patamares exigidos pelo mercado
consumidor internacional. De acordo com o Conselho Nacional do
Café, a oferta do grão está equilibrada com o consumo, mas o País
tem condições de manter a regularidade no volume produzido e no
embarque do produto para o exterior.

Em se tratando de agronegócio, Minas Gerais é um Estado
tradicional na atividade agropecuária. É o maior produtor de leite tipo
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C e de café do País e detém o 3º maior rebanho bovino. Minas Gerais
se destaca também na produção nacional de alho, milho, soja, batata,
ovos, tomate, frutas e hortaliças. É o principal Estado reflorestador do
País, tem uma área de 2.000.000ha e uma produção de 9.000.000m3

de carvão de florestas plantadas. Sem contar que a produção agrícola
gira em torno de 10.400.000t de grãos na safra de 2005, e o número
estimado de produtores rurais é de 500 mil.

Dando alguns exemplos da “performance” da agropecuária mineira
em 2005: café beneficiado ocupa o 1º lugar no “ranking” e 46,7% da
produção nacional; batata inglesa, o 1º lugar e 32,1% na produção
nacional; floresta plantada, o 1º lugar e 24% da produção nacional;
milho, o 2º lugar e 17,9% da produção nacional; rebanho bovino, o 3º
lugar e 11,6% da produção nacional. Esses são os dados de 2005.

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil cita dados da
Fundação Getúlio Vargas, segundo os quais, nos últimos 10 anos, as
cotações do café subiram apenas 69% - esse é um dado para o qual
temos de estar atentos - enquanto os insumos aumentaram 150% e
os salários, 130%. De acordo com o Sindicato Rural de Santa Rita do
Sapucaí, a crise é generalizada, afetando os Municípios que têm
economia baseada na cafeicultura e em produtos de exportação,
como exemplo, a alta escala de aglomeração no sudoeste mineiro,
composta por 52 Municípios, região citada pelo colega Antônio Carlos
Arantes em um de seus pronunciamentos.

Esse e tantos outros motivos levaram a Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial à realização desse debate público,
mobilizando os Municípios para que o agronegócio cresça sem
penalizar o produtor no atual sistema econômico, com juros altos e
baixa do dólar. Vale lembrar que, junto à queda de renda do produtor
rural, ainda há a defasagem da infra-estrutura, tanto no
armazenamento quanto no escoamento da produção.

Aqui está a nossa reflexão: os grandes grupos sobrevivem muitas
vezes pelos financiamentos ou pelas atividades industriais, e o
produtor rural passa por todas as dificuldades para manter o equilíbrio
e ainda sustentar a sua produção. O produtor rural tem o direito de
recuperar sua renda, e, mesmo com o excesso de chuva, que traz
conseqüências às diversas lavouras, a expectativa é de que tenha
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ganhos ampliados em 2007. Conforme a Federação da Agricultura e
Pecuária de Minas Gerais - Faemg -, a renda bruta do produtor deve
basear-se no desempenho da cana-de-açúcar, do café e dos grãos
em geral, além do leite.

Gostaria, nesta oportunidade, de informar que a Comissão traçou
uma agenda de audiências regionalizadas no interior e em Belo
Horizonte. Entre as prioridades, pretendemos organizar planos e
programas dos órgãos do sistema estadual da agricultura para 2007,
proibir o desmatamento e a elaboração de lei específica para a mata
seca, abates de rebanho bovino, política fundiária, agricultura familiar,
impacto da monocultura do eucalipto e agronegócio - avaliação de
tendências e perspectivas.

Como vemos, essas ações exigirão muito esforço. Porém estamos
dispostos a percorrer quantas milhas forem necessárias para o
desenvolvimento do agronegócio mineiro e, para tanto, estamos
dando o primeiro passo. Minas Gerais sempre teve, tanto no Império
quanto na República, decisiva e fundamental importância nos
momentos de prosperidade e conflito. Entendemos que, neste
momento atual, devemos praticar a democracia, ou seja, a igualdade
de participação e a competitividade no mercado de trabalho.

A indústria será uma força atuante para o crescimento da economia
de Minas Gerais e possui todas as condições para crescer, pois, além
de sua base industrial, ainda é exportadora de produtos agrícolas.
Para isso, precisamos atentar para as reformas política e tributária,
precisamos planejar, conhecer a fundo o nosso potencial na
agricultura, na pecuária e na indústria, e ter a certeza de que Minas
pode competir no mercado interno e externo de frutas, flores e
oleaginosas, para a produção de combustível, entre outros.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, como vemos, haverá muita luta por
parte de todos. Porém isso não é impossível. No entanto, será
necessário fazer políticas públicas competentes e transparentes no
segmento agroindustrial. É o que estamos tentando nesse primeiro
debate, para o qual convido todos os Deputados desta Casa, de modo
a abrilhantarem o evento e, junto ao Governador Aécio Neves,
contribuírem com o seu quinhão, colocando a nossa Minas Gerais em
um patamar elevado no contexto internacional.
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Aproveito a oportunidade para falar, assim como exposto no “Diário
do Comércio”, da preocupação dos parlamentares em relação ao
ICMS do álcool. Em São Paulo, o ICMS é apenas de 12%. Vamos
lutar e sensibilizar o nosso governo a reduzir a alíquota desse imposto
de 25% para 12%, igualando-a à de São Paulo.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Gostaria de cumprimentá-lo
pela grandeza do trato, pela cortesia e forma firme como V. Exa. está
dirigindo a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial desta
Casa, e ressaltar que, no dia 26, o que será discutido na verdade é o
empobrecimento do produtor rural, a sua incapacidade de sustentar
sua própria família em face do cipoal de tributos que recai sobre a
cadeia produtiva alimentar.

Há exemplos muito dramáticos. Nós, que lidamos com esse setor há
tanto tempo e convivemos nos Municípios, fomos Prefeito, Vereador e
Deputado Federal, sentimos que essa é uma realidade muito flagrante
e chocante.

Fazendeiros que tinham belas mansões e carros importados bonitos,
grandes, com tração nas quatro rodas, hoje estão andando em um
veículo velho, alugaram sua casa e estão morando na fazenda. Quer
dizer, não estão mais suportando o impacto do grande cipoal de
tributos sobre a cadeia produtiva.

Em Minas Gerais, o nosso Governador deu um exemplo muito bom
ao reduzir o tributo sobre alguns produtos da cesta básica e até
acabar com ele. No entanto, não se fala sobre as contribuições e os
impostos que recaem sobre os insumos. Não há país que possa
continuar como o Brasil: eternamente reclamando das barreiras
alfandegárias da União Européia e dos EUA. Em vez de reclamar,
tínhamos de fazer a mesma coisa e pelo menos reduzir os tributos
para possibilitar o barateamento dos produtos alimentícios, mesmo
aqueles que são processados. Muitas pessoas não sabem que, em
todos os Estados brasileiros, a carga tributária arrecadada pelo
Estado não representa sequer 10% do total da arrecadação. Isso é
irrisório e insignificante em razão do novo conceito de segurança
alimentar a que todos devemos estar atentos.

No próximo dia 26, V. Exa. promoverá um grande evento que lotará
esta Casa, pois haverá um grande debate. Cumprimentamo-lo por
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isso e desejamos êxito não somente para V. Exa., mas também para
todos nós que fazemos parte desta Comissão tão importante para a
vida nacional. Um abraço!

O Deputado Vanderlei Jangrossi - Nobres Deputados Getúlio Neiva,
Chico Uejo, Antônio Carlos Arantes e Padre João, esse debate é de
nossa autoria. Assim sendo, todos nós podemos participar, assim
como todos os que estão aí contribuindo com a sua parte. Tenho a
certeza de que esse debate será um grande sucesso.

O Deputado Chico Uejo (em aparte) - Deputado Vanderlei Jangrossi,
antes de tudo, gostaria de agradecer-lhe o aparte e parabenizá-lo pela
condução dos trabalhos na Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial. Com V. Exa., o Deputado Getúlio Neiva e os demais
companheiros da Comissão de Agricultura, gostaria de chamar a
atenção desta Casa para o importante debate público que se realizará
em 26/3/2007. Ouvindo sobretudo os setores ligados ao agronegócio
em Minas Gerais e à agricultura familiar, tenho a certeza de que esse
debate trará subsídios importantes para conduzirmos os trabalhos
legislativos, tanto da Comissão quanto da Assembléia Legislativa, no
que tange à agroindústria, ao agronegócio e à agricultura familiar no
Estado. Mais uma vez, parabéns pela condução dos trabalhos.

O Deputado Vanderlei Jangrossi - Deputado Chico Uejo, obrigado.
Nobre Presidente, para concluir, acredito que esse debate será o
“start” para o trabalho que realizaremos durante quatro anos nesta
Casa. Espero trazer subsídios, para desenvolvermos uma política de
igualdade em nosso Estado. Muito obrigado.

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputados, público
presente e telespectadores da TV Assembléia, ao fazer uso desta
tribuna, sempre tenho tido o cuidado de evitar falar da nossa
Presidência da República.

Semanas atrás, tive oportunidade de manifestar-me em relação a
alguns palpites que tem dado o nosso Presidente Lula, aliás, palpites
infelizes. Novamente temos acompanhado as decisões desastrosas
deste governo federal.

Neste momento o que sentimos é uma verdadeira inversão do que
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se espera de um governante, que deveria governar para a maioria da
população brasileira. Refiro-me, especialmente, a duas decisões que
o governo tomou ultimamente.

A primeira diz respeito à taxa referencial de juros. Esse governo
tratou de quase sepultar algo histórico no País, que tem uma
confiança quase total dos brasileiros. Estamos falando da caderneta
de poupança. O governo federal do Presidente Lula conseguiu fazer
com que os brasileiros que colocam o seu pouco dinheiro nessa
aplicação perdessem.

A segunda refere-se à situação do FGTS, já atacado quando do
aviso, quase em ações pirotécnicas, do PAC. Não chamaram os
trabalhadores que deixaram esse dinheiro lá, não chamaram ninguém
para conversar, mas querem colocar a mão no dinheiro do
trabalhador. Teremos, agora, um rendimento do FGTS inferior à
inflação.

Este governo inverteu a ordem das coisas. Precisamos neste país,
urgentemente, inverter essas prioridades do governo federal. Não é
prioridade do povo brasileiro perder na caderneta de poupança e no
FGTS.

Por fim, S. Exa., o Presidente, chama os nossos usineiros de heróis.
Sr. Presidente Lula, herói é o cortador de cana, que sai do
Jequitinhonha para ganhar R$2,40 por tonelada de cana, além de
custear o transporte, a pensão e a comida. Esses cortadores de cana
vêm do Jequitinhonha, do Nordeste brasileiro. Herói é o cortador de
cana! Não é o usineiro, não!

Temos de inverter as prioridades neste país. Para S. Exa., o
Presidente da República, heróis são os usineiros, os banqueiros,
enquanto os trabalhadores estão perdendo na caderneta de poupança
e no FGTS. Os mineiros deixam, no Jequitinhonha, no Norte de
Minas, as famílias para cortar cana na região de Ribeirão Preto.

Em 2004 e 2005, tivemos 13 mortes, Deputado Carlos Mosconi, no
corte de cana. Sabem como morreram? De cãimbra. O mais velho a
falecer tinha 56 anos de idade. Os dados estão atualizados. São da
Profa. Maria Aparecida de Morais Silva, que estuda a questão da
cana, das condições de trabalho, especialmente da região de Ribeirão
Preto.



1771

O cortador de cana brasileiro é que é o herói, Sr. Presidente da
República, e não os usineiros. Herói é o brasileiro que sobrevive
colocando seu pouco dinheiro na caderneta de poupança, em que o
governo federal colocou a mão, assim como no FGTS. Como se não
bastasse, chama o usineiro de herói. Faltou apenas chamar de heróis
os banqueiros, pois, nos juros que eles ganham, não se mexe, nem se
fala deles. Se alguém falar, é considerado atrasado, pois mexeria com
o equilíbrio econômico do País. Isso é lamentável!

Precisamos no Brasil de um governo que inverta essas prioridades.
Não podemos ter o mercado como prioridade maior, como o governo
federal vem fazendo, esquecendo-se da maioria da nossa população,
que é pobre.

As famílias brasileiras estão se desintegrando, são aquelas famílias
que o trabalhador tem de deixar no Jequitinhonha para trabalhar em
outros lugares. A família, que é o principal capital social de uma
sociedade, está sendo destruída, e sob os olhares do governo federal.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Muito grato, Deputado
João Leite. Meu caro Deputado, o pronunciamento de V. Exa. é
extremamente oportuno, pois estamos presenciando no Brasil a
questão do álcool e do biodiesel. Estamos assistindo a toda essa
movimentação, que dá a impressão ao Brasil e ao mundo de que essa
será uma grande solução para o nosso país. Até acho que poderá ser,
talvez favoreça o crescimento da nossa economia, talvez abra novas
fronteiras agrícolas. O Brasil possui muita experiência com a cana-de-
açúcar.

V. Exa. se reportou à região de Ribeirão Preto, em São Paulo, e
sabemos que a cana-de-açúcar daquele Estado é considerada a
melhor do mundo e a mais barata. Isso é bom de se verificar. E o
preço que paga quem lida com essa atividade? Fico estarrecido, meu
caro Deputado João Leite, ao observar toda essa movimentação em
torno da cana-de-açúcar, que é uma lavoura secular em nosso país.
Avançamos muito em relação a essa questão, mas não avançamos
um milímetro sequer no bem-estar do trabalhador da cana-de-açúcar.
V. Exa. é a primeira pessoa que ouço falar desse trabalhador.

O Presidente Bush veio aqui para dizer que isso é uma maravilha. O
mundo inteiro está dizendo que agora o Brasil explodirá, que está
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encontrando seu futuro, mas a que custo? Essa é a verdade. Nunca
houve uma iniciativa em nosso país para se fixar o plantador de cana
na sua região, ou no próprio local da plantação. Nada se oferece a
esse herói brasileiro que faz um trabalho escravo. Nada se faz, nada
se projeta e nada se pensa para melhorar sua condição de vida. É
lamentável que isso esteja ocorrendo no Brasil num momento em que
somos considerados a 10ª economia do mundo e podemos ser um
celeiro gigantesco para que o mundo inteiro se abasteça do nosso
álcool, mas isso não pode acontecer às custas da vida e do sofrimento
do nosso povo. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Mosconi. V. Exa. traz
uma grande contribuição, com seu conhecimento, à nossa exposição.
Recordo-me de quando o Brasil tratava do Pró-Álcool, há muitos anos.
Agora o nome é outro. É um nome químico, etanol, mas trata-se do
mesmo Pró-Álcool já existente no País há tanto tempo e que
experimentou um avanço tecnológico importante.

Gostaria de deixar a minha manifestação da tribuna da Assembléia
Legislativa. Creio que esta Casa, e o Deputado Mosconi dá a senha
para todos nós, tem de estar atenta a essa questão. O trabalhador foi
esquecido, abandonado. Ouvimos as palavras do Presidente da
Comissão que trata desse assunto, e ele foi aparteado. Creio que
devemos prestar atenção já que queremos muitas usinas em nosso
Estado. É fundamental, em vez do que está fazendo o Presidente da
República, a preocupação com a situação do trabalhador. O Deputado
Mosconi coloca uma questão fundamental.

Vejo o Deputado Ademir Lucas indo em direção ao microfone de
aparte e queria dizer que é algo que ele conhece muito bem. O que foi
feito para fixar essas famílias? Estamos perdendo esse capital social
fundamental ao Brasil. Estamos presenciando as famílias se
perderem.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado João Leite,
Deputados e Deputadas, realmente essa é uma situação para
analisarmos com muita profundidade. Aliás, a economia brasileira tem
sofrido muito com isso. O País está sendo invadido por produtos da
China. É dito que lá não há salário mínimo, não há previdência social,
não há direitos trabalhistas, que o trabalho chega a ser escravo. As
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mercadorias chegam de lá para competir com os sapatos de Nova
Serrana, região do Deputado Paulo Cesar; com a indústria têxtil, que a
cada dia padece mais e paga um preço muito alto por isso. Qual é a
conseqüência? Lá existe um trabalho escravo, o trabalhador é
explorado, e o nosso trabalhador acaba sendo muito prejudicado. Os
produtos chineses chegam tão baratos, que os nossos passam a não
ser competitivos. O primeiro efeito disso é o desemprego.

Existe uma empresa muito conhecida em Minas Gerais, não vou
citar o nome. Possuía instalações em Contagem e depois foi
transferida para Belo Horizonte, na região de Olhos d’Água. Era parte
da indústria chamada linha branca de geladeiras, fogões e outros
produtos de natureza doméstica. Segundo informações, a indústria
está com uma fábrica na China, traz o produto e apenas coloca a
etiqueta da indústria brasileira. Estamos pagando um preço muito alto
por isso, o preço social: lá o do trabalho escravo e aqui o do
desemprego. Por outro lado, temos a questão da economia, dos
tributos que estão sendo perdidos.

Outro dia tive a notícia - e vou apurá-la com maior profundidade - de
que uma das indústrias têxteis de nosso Vice-Presidente da República
está se instalando na China. Se o Vice-Presidente fez isso, estamos
no fim do mundo, porque nem ele estaria acreditando no País, por
isso estaria investindo seu dinheiro na China. Estaria utilizando a mão-
de-obra escrava da China e trazendo tudo pronto para cá para
competir com a indústria têxtil daqui. Não posso acreditar que isso
seja verdade. Mas a outra história, a da indústria dos fogões, é
verdadeira.

Realmente essa situação nos preocupa muito, assim como a
questão da cana. Está havendo uma migração de outras cidades e
outros Estados para o corte da cana, o que está desestruturando
famílias, que ficam sofrendo com a agrura do corte. Creio que essa
seja uma questão extremamente grave, envolvendo as questões
previdenciária, sindical e salarial desses trabalhadores.

Gostaria de dizer que V. Exa. aborda com muita propriedade esse
assunto, que vai além da cana, atingindo a indústria têxtil e a de
calçados, incluindo uma exploração fora do País. A intervenção de V.
Exa. é muito pertinente.
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O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Ademir Lucas.
Concluirei rapidamente, Sr. Presidente, dizendo que a Assembléia
Legislativa tem de ter uma posição muito firme. Temos de conhecer a
migração que se dará com o aumento do Pró-Álcool, ou do etanol,
como os americanos preferem dizer.

Quero fazer um convite. Enfim, a Frente Parlamentar em Defesa do
Metrô de Belo Horizonte conseguiu, no Senado, receber do Plano de
Aceleração do Crescimento 4km de linha. No dia 29/3/2007, teremos
uma audiência na Comissão de Infra-Estrutura do Senado, quando
levaremos a luta, na qual está inscrito o Deputado Ademir Lucas, para
que o metrô da Região Metropolitana de Belo Horizonte possa ser
concluído. O mirabolante Prefeito de Belo Horizonte está propondo, ao
contrário do metrô, uma esteira rolante na Avenida Afonso Pena. Diz
ele que, em viagem à Ásia, viu isso em Hong Kong. Belo Horizonte
não tem transporte coletivo, não conseguimos andar pelas ruas, e o
Prefeito quer colocar uma esteira rolante! Lamentavelmente a única
obra de Belo Horizonte é a Linha Verde do governo do Estado.

Eu teria outros assuntos, mas quero dar oportunidade a outros
Deputados de se manifestarem nesta tarde. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

*- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputadas

e Deputados, estudantes que estão nas galerias acompanhando a
reunião do Plenário, demais pessoas presentes nas galerias,
telespectadores, ao celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente, o
Deputado João Leite traz a esta tribuna um assunto muito importante:
a política de implementação de programas de energia renovável,
limpa. Esse deve ser o grande reconhecimento do Presidente Lula.

É verdade que as pessoas às vezes se empolgam e cometem
deslizes, perdendo a oportunidade de ficarem caladas. Não há outra
saída para o mundo se não tivermos de fato um programa  para
substituir, de canto a canto, o combustível fóssil - o petróleo -, cuja
matriz é finita e altamente poluente. As grandes Capitais estão
lançando mão de alternativas paliativas, como fazer rodízio de carros,
mas a raiz da solução para o problema da poluição é a substituição da
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matriz energética. É preciso aumentar a produção do álcool
combustível, possibilitando, assim, que os usuários utilizem, em vez
do petróleo, de origem fóssil, o álcool vegetal.

Por que, Deputado Ademir Lucas? Chamo a atenção para a
extensão do nosso Brasil e do nosso Estado: quanto ainda se poderia
produzir de cana! No ano passado, Minas Gerais não chegou a 1
bilhão de litros de álcool, considerando-se que o Brasil produziu cerca
de 13.500.000.000 de litros.

Retomo a palavra do Deputado João Leite relativamente aos
métodos utilizados para a produção do álcool combustível. Vejo
claramente a importância de substituirmos a matriz energética, mas
vejo igualmente que não resolveremos o problema social nem o
ambiental - e nem mesmo o econômico - com as grandes usinas.

A solução dos problemas não vem pelos grandes. No primeiro ano
de mandato, entramos com um projeto de lei de microdestilarias, ou
seja, uma política estadual para a produção de álcool combustível e
outros derivados da cana-de-açúcar. Hoje é a lei das microdestilarias,
mas estamos aguardando a sua regulamentação. Aí, sim, será a
agricultura familiar que estará produzindo o álcool combustível.

Sou natural do Município de Urucânia, da zona rural. Minha mãe
fazia o almoço, levava para meu pai, que se encontrava no canavial, e
íamos juntos para a colheita. Se nasci no mês de fevereiro, no mês de
junho, início da safra da cana, já nos encontrávamos no canavial, isso
com meses de idade. Sei como é o método utilizado na produção e na
colheita da cana em Minas Gerais e digo que é altamente degradador.
Como são muitos os morros, quando se ara - este é um dos métodos
da produção -, a terra é cortada de maneira inadequada, e a primeira
chuva que ocorre leva a matéria orgânica toda, provocando o
assoreamento dos córregos e ribeirões. Expulsos os meeiros e os
arrendatários, a capina da cana não é feita com a enxada, e, sim, com
herbicida, um produto que é aplicado pelas pessoas por meio de
bomba. Mata tudo, pássaros, tatus e demais animais. Aliás, mata até
criança, como há casos em Urucânia - de certa forma, foi um caso de
descuido do pai, pois este deixou o macacão que tinha utilizado ao
jogar o produto no quarto, e a criança amanheceu morta, intoxicada.
Outro método de produção agressivo é a utilização do fogo, que
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acaba com toda a matéria orgânica e com a umidade que se encontra
no caule e na palha seca da cana. Tudo é queimado, vira cinza.
Muitos produtores ainda queimam a ponta seca que permanece no
solo depois da retirada da cana. Essa ponta é matéria orgânica e
garantiria a fertilidade da terra e a umidade do solo.

São propostas que apresentamos para o Estado de Minas Gerais e
para o País. Entreguei, nas mãos do Presidente Lula, o projeto da
microdestilaria, apresentando também o número de empregos que
gerará, além de produzir o álcool combustível sem degradar. O
método da agricultura familiar corta a cana crua, Sr. Presidente,
Deputados Ademir Lucas e Vanderlei Jangrossi, Presidente da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial desta Casa. Como
a palha permanece no terreno, é possível recuperá-lo. Utilizando o
método do fogo, um canavial suporta sete cortes. Com o método da
cana crua, seriam de 12 a 14 anos sem plantar ou replantar a cana,
pois ele mantém a fertilidade e a umidade do solo. Aí, sim, pode-se
dizer que teríamos uma energia limpa, porque é totalmente limpa
desde o preparo do solo, o cultivo e a colheita.

Quando o Deputado João Leite diz que o pessoal tem que sair do
Jequitinhonha, do Mucuri, do Norte de Minas e ir para São Paulo, isso
se deve à ausência de uma política pública em Minas Gerais.

E se as terras devolutas fossem disponibilizadas? Há grande
concentração delas no Estado. Alguns afirmam que chegam a
12.000.000ha; que sejam 8.000.000ha. Quantos agricultores poderiam
cultivar a cana em áreas que produzem cana? Eles têm as cachaças
da melhor qualidade. Se produzem cachaça da melhor qualidade,
muito melhor será o álcool combustível. Não há dúvida de que as
terras devolutas devem ser disponibilizadas para a agricultura familiar.
Dessa forma, invés de as pessoas irem para São Paulo, dizimando as
famílias, o que traz grande transtorno e problemas sociais, poderiam
permanecer no Estado. Muitas vezes, nem vão para o Triângulo; vão
para São Paulo, porque lá, como já destacou o Deputado Vanderlei
Jangrossi, Presidente da Comissão de Política Agropecuária, o
imposto sobre o álcool é 12%, enquanto aqui é 25%, mais que o
dobro.

Onde está o compromisso com o meio ambiente, com uma energia
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limpa e renovável? Não teríamos os transtornos com os carros nos
grandes centros. Também é preciso avançar no que se refere ao
biodiesel. É vergonhoso. Alguns ônibus que trafegam por aí mais
parecem uma maria-fumaça. Falta fiscalização.

Ainda bem que muitos participantes do 6º Fórum das Águas não se
deixaram intimidar, apesar de alguns apoios incoerentes, que fazem
com que o evento perca o sentido. A Copasa, por exemplo, é grande
poluidora. Cobra do usuário, às vezes, 100%. Se ele consumir “x” de
água, cobrará o dobro alegando a existência de tratamento de esgoto,
que não é de 100% no Município.

A Vale do Rio Doce é o maior escândalo deste país, pois foi
repassada por 4 bilhões e hoje já vale mais de 15 bilhões. Vejam, na
Samarco, em Mariana, o minerioduto, que é quase da minha altura, e
o quanto de água é despejado no porto. E temos certeza de que não é
só minério de ferro. A V&M e outras empresas que apóiam o evento
também fazem com que ele perca o sentido.

Deputado Ademir Lucas, estamos confiantes na participação da
Comissão de Política Agropecuária e dos Deputados da base de
governo para fazer frente junto ao Governador do Estado e
Secretários, a fim de reduzir o ICMS sobre o álcool, de 25% para 12%.
Daremos grande contribuição não só para Minas Gerais, mas também
para todo o planeta.

 Deputado Ademir Lucas (em aparte) - V. Exa. acerta no atacado e
peca no varejo. O Governador Aécio Neves não pode ser culpado pela
migração dos trabalhadores do Jequitinhonha para São Paulo, até
porque não são apenas pessoas dessa região que o fazem. Há
trabalhadores de todo o Nordeste, onde vários Governadores são do
partido da base aliada ao governo federal.

Não se pode dizer que o Governador Aécio Neves seja culpado pela
migração do trabalhador mineiro, seja para cortar cana no Triângulo,
em São Paulo, Urucana, Ponte Nova, Visconde do Rio Branco, Viçosa
ou Lagoa da Prata, onde há corte de cana, pois isso é histórico.

Apóio V. Exa. no atacado, mas há exagero no varejo. Em 1985, há
22 anos, fui Secretário de Estado do Governador Hélio Garcia, e esse
problema já existia.

O Governador Tancredo Neves e o Secretário Ronan Tito criaram
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um programa de frente de trabalho, ao qual dei prosseguimento na
Secretaria de Trabalho com o Governador Hélio Garcia. Tínhamos um
programa para os cortadores de cana mineiros, pois trabalhavam no
corte da cana por um período de seis meses, mas ficavam
desempregados nos outros seis meses. Criamos o programa de
frentes de trabalho para pequenos trabalhos comunitários nas
Prefeituras, calçando ruas e ajudando em outros serviços para
conseguirem renda familiar. Criatividade há, caminho há. Mas V. Exa.
exagera ao dizer que o Governador Aécio Neves é culpado pela
migração de trabalhadores do Jequitinhonha para cortar cana em
qualquer outro lugar. Aliás, o trabalho da Copasa que V. Exa. critica, o
qual votamos na semana passada, foi extraordinário, pois melhora a
vida dos moradores do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha,
do Mucuri e do Rio Doce. E, com vida melhor e trabalho, ele poderá
ficar lá, sem migrar, o que causa enorme transtorno. Já fui Prefeito de
cidade grande, e essa migração causa enorme transtorno. É muito
melhor resolver o problema das cidades onde há essa necessidade,
para que o trabalhador permaneça lá e não venha para as grandes
cidades, marginalizar-se nas periferias.

Portanto, concordo com V. Exa. no atacado, entretanto peca no
varejo.

O Deputado Padre João - O meu pronunciamento foi no sentido de
que há terras devolutas no Norte de Minas e nos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri que poderiam ser utilizadas para o cultivo
da cana.

Em relação ao projeto que aprovamos, e não foi destacado, grande
parte das águas do São Francisco serão retiradas para alimentar o
projeto Jaíba, não para agricultura familiar, mas para o agronegócio.

Encerro dizendo que o Presidente Lula está no rumo certo, ao
implementar o projeto do biodiesel e ao iniciar este novo mandato,
ampliando a utilização do álcool combustível ou do etanol. Espero
darmos o grande passo de dirigir a produção para a agricultura
familiar. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,
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de alunos da 6ª série da Escola Estadual Professor Leopoldo de
Miranda, acompanhados do Professor de Geografia, Emerson, e da
Professora e Coordenadora Pedagógica, Maria Amélia, bem como dos
alunos da 5ª série do Colégio Estadual Barão do Rio Branco, que
participam do VI Fórum das Águas no Dia Mundial do Meio Ambiente.
Agradecemos a sua presença e desejamos que aproveitem, pois o
jovem e a criança devem participar da educação do meio ambiente,
pensando na escassez das águas, bem tão valioso. É muito
importante que estejam envolvidos nesse processo.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.
A Presidência vai ler Decisão da Presidência proferida pelo Sr.
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho (- Lê):

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos da Resolução n° 5.207, de  10/12/2002,

que estabelece procedimentos relativos à ética e ao decoro
parlamentar e dá outras providências, e em cumprimento ao seu art.
6°, que cria a Ouvidoria Parlamentar, designa o Dep utado Inácio
Franco para exercer as funções de Ouvidor-Geral.

Mesa da Assembléia, 21 de março de 2007.
Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 169/2007, do Deputado
Gustavo Valadares, ao Projeto de Lei nº 60/2007, do Deputado
Weliton Prado, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 22 de março de 2007.
Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da

Presidência.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
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A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,
determina a anexação do Projeto de Lei nº 222/2007 ao Projeto de Lei
nº 198/2007, ambos do Deputado Alencar da Silveira Jr., por
guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 22 de março de 2007.
Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da

Presidência.
Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,
nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 222/2007, da Comissão de Saúde, 223 e
224/2007, da Comissão de Transporte, e 225/2007, da Comissão de
Administração Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do
Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em
21/3/2007, dos Requerimentos nºs 23 a 41 e 68 a 71/2007, do
Deputado Leonardo Moreira, 88/2007, do Deputado Gustavo Corrêa,
115/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, e 128/2007, do Deputado
Sávio Souza Cruz; Cultura - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em
20/3/2007, dos Requerimentos nºs 9/2007, do Deputado Doutor Viana,
48 e 63/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 72/2007, do
Deputado Dinis Pinheiro; Meio Ambiente - aprovação, na 4ª Reunião
Ordinária, em 21/3/2007, do Requerimento nº 89/2007, do Deputado
Padre João; Transporte - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em
20/3/2007, dos Requerimentos nºs 13 e 18/2007, do Deputado Doutor
Viana, 52 e 54/2007, do Deputado Carlin Moura, 59/2007, do
Deputado Célio Moreira, 62 e 66/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, 83/2007, do Deputado Doutor Viana; e de Turismo - aprovação,
na 3ª Reunião Ordinária, em 21/3/2007, dos Requerimentos nºs
14/2007, do Deputado Doutor Viana, e 67/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos
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do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Alencar da Silveira Jr., solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei Complementar nº 3/2007 (Arquive-se o projeto.); e,
nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Paulo Guedes, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 877/2003, Gilberto Abramo (19),
solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº
12/1999 e dos Projetos de Lei nºs 1.456, 1.533, 1.551, 1.588, 1.703,
1.954 e 2.009/2004, 2.250, 2.334, 2.383, 2.694, 2.747, 2.803, 2.804,
2.805 e 2.822/2005, 3.388 e 3.506/2006, Padre João (15), solicitando
o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 69, 71, 269, 271, 1.071 e
1.247/2003, 2.034, 2.110, 2.337, 2.497, 2.626 e 2.638/2005, 3.619,
3.689 e 3.761/2006, e Sargento Rodrigues (10), solicitando o
desarquivamento do Projeto de Resolução nº 3.536/2006 e dos
Projetos de Lei nºs 1.045/2003, 1.847/2004, 2.037, 2.386, 2.554/2005,
3.037, 3.216, 3.523 e 3.651/2006.

Questões de Ordem
O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, esta questão de ordem é

dirigida à Mesa como questão de ordem mesmo. Gostaria de requerer
à Mesa que disciplinasse o fato de comissões permanentes da Casa
se deslocarem para outras cidades, com custo extraordinário com
transporte, funcionários, assessoria, para laborar fora da Assembléia
Legislativa. Falo das comissões permanentes. E quero justificar.

Não é possível, Sr. Presidente, que comissões permanentes da
Casa, sem aprovação do Plenário, com custos para a Assembléia
Legislativa, desloquem-se, de moto próprio, para outras cidades,
muitas vezes com assunto não devidamente esclarecido; outras, para
estabelecer pirotecnia; e outras tantas, para promoção pessoal, à
custa do orçamento desta Casa. Entretanto, para que V. Exa. e os
demais pares compreendam, uma comissão permanente da
Assembléia só pode se reunir se houver metade mais um dos seus
membros; caso contrário, nem mesmo pode ser aberta. Como pode
uma comissão permanente da Assembléia se deslocar para outra
cidade, sem quórum - em uma comissão de sete, vão dois -, falar em
nome da comissão e em nome da Assembléia, quando não podia
sequer ser aberta? Se não pode aqui, não pode lá nem em lugar
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nenhum. Creio que isso precisa ser disciplinado, pois há abusos,
custos para a Assembléia, promoção pessoal, individual e até
eleitoreira nessas comissões. Há pessoas que falam em causa
própria, assunto próprio e promoção própria, em nome da Assembléia.

Qualquer Deputado pode ir aonde quiser, mas não em nome de uma
comissão permanente se ela não tiver quórum, muito menos em nome
da Assembléia Legislativa. Se não houver quórum, não podem falar,
nem mesmo pode ser aberta a reunião fora do recinto da Assembléia
Legislativa. Se não pode ser aberta aqui, como abrir em outro lugar?

Levanto essa questão de ordem para que disciplinem a questão das
reuniões das comissões permanentes fora da Assembléia, em que um
ou dois membros de uma comissão de cinco ou de sete membros,
minoritários, falam em nome da comissão e da Assembléia, trazendo
gastos a esta Casa. Sugiro, no disciplinamento dessa matéria, que
deva ser aprovado pelo Plenário o deslocamento que implique
despesa à Casa Legislativa, como funcionários, assessores, veículos.
Audiência de comissão permanente fora da Assembléia tem que ser
aprovada pelo Plenário. No local de destino, ela não pode ser aberta
se não houver quórum. E quem requerer essas reuniões de
comissões permanentes fora da Assembléia, em qualquer cidade do
Estado ou mesmo fora dele, se não houver quórum, tem que ser
responsabilizado pelos gastos, pelas despesas da Assembléia com
deslocamento de funcionários, transporte de televisão, enfim, com
tudo que for feito.

Noto que isso acontece hoje, e já observava mesmo quando estava
fora da Assembléia. Uma comissão, composta de um ou dois
Deputados, vai até determinada localidade, fala em nome da
Assembléia, provoca repercussão regional, produz gastos com a
televisão, com a rádio, com os funcionários e com os assessores. Em
alguns casos, não há nem mesmo quórum para a abertura da reunião
da comissão, mas é aberta assim mesmo, e os Deputados presentes
se manifestam como se estivessem falando em nome da Assembléia.
Não falem em meu nome. Comissão permanente, que é minoritária,
não pode ser aberta nem aqui nem em lugar nenhum se não houver
quórum. Sem quórum, não pode ser aberta. Repito: não pode ser
aberta. Isso está no Regimento.
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Não aceito mais a saída de comissão desta Casa, à custa do povo
de Minas, para fazer pirotecnia no interior ou promoção pessoal, pelo
fato de, no ano seguinte haver eleições, nem para fazer campanha
pré-eleitoral à custa da Assembléia Legislativa. Gostaria que a Mesa
disciplinasse essa questão e que ficasse estabelecido que somente o
Plenário pode autorizar deslocamento de comissões permanentes
para outras cidades; que uma reunião aberta sem quórum - segundo o
Regimento deve haver quórum - não seja instalada em nome da
Assembléia; que não fale em nome da Assembléia; que não delibere
em nome da Assembléia, ficando as despesas dessa reunião por
conta de quem causou esse dano ao patrimônio público. Isso é dano
ao patrimônio público. É promoção pessoal.

Exijo da Mesa um disciplinamento relativo às comissões
permanentes realizadas fora desta Casa. É preciso haver ordem. Se
aqui não são permitidas reuniões sem o quórum de metade mais um,
lá fora também não se pode reunir nas mesmas condições. Reunindo
lá fora, sem quórum, não é Assembléia Legislativa; é gente falando
em causa própria. Nesse caso, qualquer um dos 76 ilustres
Deputados pode falar, afinal são todos professores e mestres em
todas as matérias. Mas devem falar em nome próprio, em nome de
comissão, não; em nome da Assembléia, muito menos. Comissões
minoritárias podem ir aonde quiser, desde que falem em nome próprio
e arquem com as próprias despesas. Não falem em nome da
Assembléia.

Quero mesmo fazer esse requerimento, e, se não for aceito, farei eu
mesmo um projeto de resolução. Deverá haver aprovação do Plenário
para sair comissão permanente da Assembléia. Além disso, para
comissão sair desta Casa, o assunto tratado deve ser o que não pode
ser resolvido aqui. Ademais, se a comissão for aberta sem existência
de quórum de metade mais um, aquele que a houver requerido deverá
ser responsabilizado pelas despesas que causou ao erário público.
Afinal, trata-se de dinheiro do povo, que não pode ser utilizado para
promoção pessoal. Isso não é permitido.

Assim, gostaria de fazer essa questão de ordem para que a Mesa
desta Assembléia discipline as reuniões de comissões permanentes
da Casa fora do recinto da Assembléia Legislativa.
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O Sr. Presidente - A questão de ordem levantada pelo Deputado
Ademir Lucas é pertinente. As audiências públicas estão previstas no
Regimento Interno, até como instrumento criado para que a
Assembléia pudesse interiorizar as suas reuniões, por intermédio das
visitas “in locu”. A Assembléia tem visitado todo o interior de Minas
Gerais. É um instrumento democrático previsto pelo Regimento
Interno. Lógico que os abusos devem ser analisados.

A Presidência desta Casa tem-se reunido com os Presidentes das
comissões, e essa questão de ordem será levada até o Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho e aos Presidentes de comissões.

O Deputado Ademir Lucas - Não falei de comissões especiais, não
falei de audiências públicas, embora, mesmo para essas, acredito
deva haver quórum qualificado. Estou indo além, falando sobre
comissão permanente, que, não estando composta, é minoritária, não
podendo nem mesmo ser chamada de comissão. Se nem aqui pode
haver instalação de comissão minoritária, como pode ser instalada
fora daqui?

Estou-me referindo às comissões permanentes, mas, a meu ver, a
exigência deve ser estendida às comissões especiais. Como pode
haver comissão especial composta de um Deputado, comissão
especial composta de dois Deputados? Quando a comissão é
composta nesta Assembléia, exige-se um quórum. Comissão que não
for constituída não poderá falar em nome da comissão nem em nome
da Assembléia. A composição da comissão é de cinco Deputados,
mas, mesmo estando presentes apenas dois, eles falam em nome da
Assembléia, com uma estrutura quase momesca.

Então, chama a imprensa, vai com tudo para a televisão. Uma
comissão não pode fazer isso por causa de uma questão menor, de
interesse localizado, pessoal. Comissão é comissão. Caso contrário, o
problema é individual, do Deputado. Este, sim, poderá fazer o que
quiser com o seu dinheiro. O problema é dele! Todavia, em nome de
uma minoria da Assembléia, isso não pode acontecer. Se não houver
número suficiente, nem mesmo a comissão especial poderá
representar a Assembléia.

O Sr. Presidente - Essa questão será encaminhada à próxima
reunião, que contará com a presença do Presidente e dos demais
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membros.
2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a
Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do

Projeto de Resolução nº 1.151/2003, da Comissão de Fiscalização
Financeira, que aprova as contas do Governador do Estado referentes
ao exercício de 2002. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto. Continua em discussão o projeto. Com a
palavra, para discutir, o Deputado Padre João, que ainda dispõe de 26
minutos e 40 segundos para o seu pronunciamento.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, continuarei a discussão do
Projeto de Resolução nº 1.151/2003. Tratarei dos pareceres referentes
às contas do Governador Itamar Franco, no exercício de 2002.

Retomarei o que eu estava falando acerca do projeto. Na terça-feira,
partilhava a questão com os colegas Deputados. Na oportunidade, fiz
um apelo à Mesa no que tange ao projeto de resolução, bem como à
situação de outros projetos que vieram desacompanhados de parecer
especializado do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Ou
seja, o projeto veio e tramitou nesta Casa desprovido de um
documento essencial, cuja obrigatoriedade está prevista na
Constituição Federal.

Eu fazia uma comparação entre projetos que exigem certas
documentações e um projeto de utilidade pública, que exige uma série
de documentos. Nesse caso, se faltar um documento, ele será
exigido. Então, se há um parecer contrário ao projeto de lei, é porque
falta determinado documento.

Nesse caso, o projeto iniciou sua tramitação. Ao chegar a esta Casa,
o projeto de resolução foi incluído na pauta, mas carecia do parecer
especializado do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Essa
questão é tão importante e ao mesmo tempo tão grave, Sr.
Presidente, que, para demonstrá-la, irei utilizar as palavras do próprio
Procurador de Justiça de Minas Gerais, que resolveu retirar os
membros do Ministério Público que atuavam junto ao Tribunal de
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Contas, já que eles não eram especializados. Em alguns momentos,
os próprios Procuradores do Estado estavam fazendo esse papel.
Assim, tanto membros do Ministério Público quanto Procuradores do
Estado avaliavam, elaboravam pareceres sobre as contas de alguém
que lhes é superior. Como um Procurador do Estado, a pedido do
próprio Governador, poderá analisar as contas deste? Essas pessoas
não gozam da liberdade. O próprio Procurador retira os membros do
Ministério Público que atuavam junto ao Tribunal de Contas para
evitar um ato de improbidade. O Presidente do Tribunal de Contas à
época, Conselheiro Simão Pedro Toledo, enviou à Assembléia
Legislativa um projeto de lei complementar para regularizar a situação.
Em sua justificativa, alegava que “no caso do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas, a situação é bem mais grave. Isso porque, com
a decisão irrecorrível da citada Adin, deixaram de ser legítimas
quaisquer atividades exercidas pelo Ministério Público Estadual junto
ao Tribunal de Contas, sob pena de nulidade”. Estamos apreciando
uma matéria que está de certa forma eivada de ilegitimidade. Ela pode
conter nulidade.

“Por outro lado”, continua o Presidente do Tribunal de Contas à
época, Conselheiro Simão Pedro Toledo, quando envia a esta Casa
um projeto de lei complementar, em sua justificativa, reconhecendo
uma ação direta de inconstitucionalidade, em nível federal, em relação
ao não-acolhimento na Constituição mineira das exigências do
Ministério Público especializado, “considerando disposições legais e
constitucionais, é essencial a participação do “parquet” na grande
maioria dos processos que tramitam nesta Corte. Caso contrário, dar-
se-ia a mesma nulidade. Em razão disso, encontra-se com a
tramitação suspensa, e a grande maioria dos processos autuada e
com vista ao Ministério Público”.

A situação é grave. Foi nesse sentido que demos entrada ao
mandado de segurança, juntamente com o Deputado Laudelino
Augusto, para não apreciarmos a matéria, com risco de, depois,
tornar-se tudo nulo.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Gostaria de discordar de V.
Exa. pelos seus próprios argumentos. V. Exa. diz que, a partir da Adin,
não poderia participar quem não fosse membro do Ministério Público,
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sob pena de nulidade.
Nosso direito pátrio diz que a lei não retroage para prejudicar. A

partir da Adin, as decisões poderiam ser questionadas, mas não, as
decisões anteriormente tomadas.

Finalmente, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
realizou concurso público especialmente para que fossem nomeados
os Procuradores mais bem colocados, a fim de ocuparem os cargos
de representantes do Ministério Público junto a essa Corte. Isso
ocorreu.

Aliás, já estão sendo nomeados os aprovados. O texto do edital para
a seleção desses Procuradores foi considerado inconstitucional. Havia
exigência de idade mínima, o que foi derrubado, pois alegaram que
era inconstitucional. Uma vez que um dos três primeiros colocados
não alcançava a idade mínima estabelecida no edital, recorreu à
Justiça e ganhou o pleito. Dessa forma, o Tribunal de Contas está em
via de nomear os três Procuradores, até para perceberem a
“simbólica”, a “módica” quantia de R$22.000,00 por mês.

O Deputado Padre João - Enquanto isso, os Defensores Públicos
estão mendigando condições dignas de trabalho para ganhar o quê?

Deputado Ademir Lucas, creio que há um equívoco de sua parte em
relação ao tempo da Adin, que ocorreu em 2003. Portanto, isso se dá
em relação às contas, sobretudo às do ano de 2003. Isso faz sentido e
foi reconhecido pelo próprio Procurador à época e pelo então
Presidente do Tribunal de Contas. Há uma responsabilidade do
próprio Presidente da Casa. É preciso analisar esse projeto de
resolução e ver se estão completos todos os documentos necessários,
sobretudo o parecer do Ministério Público especializado.

Tenho a relação dos que assinaram. São Procuradores do governo
do Estado, inclusive ligados ao Secretário. Há ligações familiares, e,
como já disse, temos a relação dos nomes. Seria irresponsável se não
pudesse provar o que estou dizendo, ou seja, que há vínculos
familiares com Secretários do atual governo.

Quanto às ações, é preciso que sejamos mais cautelosos, mais
prudentes, até mesmo em relação à seqüência da tramitação desse
projeto de resolução. Reconhecemos a gravidade, que também é
reconhecida pelo Procurador e pelo então Presidente, no que diz
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respeito às demais contas e ao projeto de resolução de 2000.
Infelizmente, não temos como discutir o de 2003, pois parece que está
vencendo o tempo de discussão.

Às vezes, o regimento desta Casa deixa-nos sem condições de
debater questões sérias com o povo mineiro. Portanto, existe uma
incompatibilidade, e as próprias contas foram aprovadas com
ressalvas. Infelizmente, são os Conselheiros que dão o veredicto e
batem o martelo, às vezes ignorando o trabalho dos técnicos e dos
Auditores do Tribunal de Contas. Primeiro fazem o trabalho e depois
ignoram o posicionamento do Ministério Público especializado, que,
algumas vezes, apresenta ressalvas.

Tudo isso é uma decisão técnica, um trabalho técnico, mas, logo
depois, vêm os Conselheiros com a sua decisão política. Como fica a
autonomia, com o devido respeito que tenho pelos nossos colegas
contemporâneos que lá estão, como os ex-Deputados Wanderley
Ávila e Antônio Carlos Andrada, se eles ou foram indicados por esta
Casa ou pelo Governador? Como poderão julgar as contas, com
isenção?

Na verdade, enquanto não se mudar toda a composição, a estrutura
do Tribunal de Contas, ele permanecerá como um instrumento de
fachada. Aí sim, o dinheiro público continuará indo pelos ralos. É um
absurdo o que vem acontecendo. É dinheiro público de tantas
pessoas que está em jogo, sem falar nos altos salários pagos aos
Conselheiros, por um trabalho que não é levado a sério.

Muitas vezes, eles mudam de posição, de opinião, devido ao tempo.
Antes de conceder aparte a V. Exa, gostaria de ler a posição do
Conselheiro Sylo Costa em relação aos pareceres dos técnicos, dos
Auditores e do Ministério Público, pareceres estes contrários e com
ressalvas às contas de 2003. O Conselheiro Sylo Costa, na qualidade
de revisor da matéria, dizia o seguinte: “Quanto a essa questão da
aplicação em ações e serviços públicos de saúde, no ano que vem,
teremos de empregar 12% das receitas correntes líqüidas. E eu, como
sou relator, não vou aceitar que sejam incluídas, nesse item,
despesas com saneamento básico. Saneamento básico não dá
injeção, não dá remédio, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Posto de saúde não é tratamento de saúde. Fiz apenas a minha
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recomendação”, disse o Conselheiro Sylo Costa. E continua: “Se não
modificarem, no ano que vem, quando eu for o relator, votarei contra,
advertindo o governo pelo não cumprimento. Entendo que
saneamento básico não tem nada a ver com a aplicação no item
saúde. Se o menino nascer homem e for batizado com o nome de
Maria, ele não vai mudar de sexo, vai continuar homem, com o nome
de Maria. Não adianta”. Essas são as palavras do Conselheiro Sylo
Costa, inclusive fazendo essa comparação.

Por tudo isso, é preciso que haja mais respeito para com os
técnicos, e isso também vale para nós, enquanto Deputados. Esta
Casa possui Consultores que fazem parte de seu corpo técnico e o
trabalho deles é justamente auxiliar-nos, com bases legais, nas
nossas tarefas. O Deputado é o detentor da palavra final sobre uma
determinada matéria; é o relator, a autoridade, e, muitas vezes, os
técnicos da Casa, das Comissões, têm um posicionamento contrário
ao do Deputado, mas de acordo com o que diz a Constituição. No
entanto, é comum os Deputados ignorarem isso no seu parecer,
desrespeitando o trabalho dos técnicos. No que diz respeito ao
Tribunal de Contas, esse fato é ainda mais grave, porque cabe a ele
analisar as contas de homens e mulheres públicos que empregaram
bem ou mal o dinheiro público.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Padre João,
primeiramente não posso concordar com a questão levantada por V.
Exa., de que o indicado para o Tribunal de Contas do Estado, por ser
originário da Assembléia Legislativa ou por ser indicado por sugestão
do Executivo, perderia a sua independência em julgar, ficando
umbilicalmente ligado a quem o indicou. Não concordo com essa
assertiva de V. Exa., porque, ao vestir a beca do Tribunal de Contas,
os Conselheiros deixam do lado de fora a sua vida anterior, pregressa,
qualquer que tenha sido ela. O mesmo ocorre com o Judiciário,
porque isso não se aplica necessariamente a um ex-parlamentar.
Dessa forma, os Conselheiros passam a incorporar a figura do
julgador.

Então, não posso compreender que ele leve para dentro do Tribunal
um compromisso de fora. Prefiro respeitar os que lá estão e entender
que eles fazem julgamento de acordo com o que dispõe a matéria.



1790

Lembro a V. Exa. que os Ministros da mais alta Corte deste país, o
STF, são indicados pelo Presidente da República. Não sei se estou
certo, mas parece que mais da metade foi indicada pelo governo do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não acredito que eles tenham
perdido a autoridade de julgar qualquer ato do Presidente, dos
Ministros ou de quem quer que seja só porque há vício de origem na
indicação. De fato, não acho que haja esse vício. É a Constituição, o
mandamento maior, a Lei Maior que está aí a perseverar. A regra vale
para o Supremo e para o Tribunal de Contas do Estado.

No que se refere à observação de se incorporar saneamento básico
na prestação de contas, também sou obrigado a discordar de V. Exa.
Fui Prefeito de uma cidade...

O Deputado Padre João - Discordar do Conselheiro Sylo Costa.
O Deputado Ademir Lucas - Sim, mas, como V. Exa. faz essa

observação, está apadrinhando-a e comungando com o nobre ex-
Conselheiro.

Quero dizer que se trata de juízo de valor. É a chamada
hermenêutica, ciência da interpretação. Há muitas leis que se sujeitam
à interpretação do julgador. Quero lembrar-lhe de fato relacionado a
um julgamento popular. Quando era Prefeito de uma cidade e fui
lançar uma obra de saneamento básico, um cidadão simples de bairro
de periferia, mas com enorme sabedoria popular, disse-me que aquela
era a melhor obra que poderia ser feita porque previnia doenças. As
suas palavras nunca saíram da minha memória, Deputado Padre
João: “Prefeito, vou ao posto médico, tenho médico e remédio, mas de
que vale ter médico, receita e remédio, se moro à beira do córrego,
chego lá e adoeço novamente?”. Sendo assim, como o saneamento
básico não pode ser ligado umbilicalmente à saúde se a pessoa
adoece lá, vai ao posto médico, faz tratamento, volta e adoece
novamente? Acredito que uma coisa tenha muito a ver com a outra.

No que diz respeito à mortalidade infantil, uma cidade que possui
saneamento básico é a que tem menor incidência de doenças. As
mais vulneráveis são as crianças, pois possuem menor resistência
orgânica. Portanto, nos locais onde há saneamento básico, água
tratada e não existe esgoto a céu aberto, os índices de mortalidade
infantil caem extraordinariamente. Isso é para o senhor ver como é
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juízo de valor. Saneamento básico tem a ver com saúde.
O Deputado Padre João - Deputado, tudo é saúde: o ar que

respiramos, o alimento que ingerimos, a qualidade do nosso sonho.
Se usarmos essa lógica, concluiremos que tudo é saúde.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Deputado Padre João,
quanto à observação sobre saúde, comungo com o Deputado Ademir.
A Emenda nº 29 até hoje não foi regulamentada. Sabe por quê?
Porque o próprio Congresso Nacional e a União não sabem definir se
saneamento é ou não saúde. Então o parecer não serve de balizador.
Esse é o grande inconveniente. Quando houver uma regra clara e
definida, certamente teremos condições de fazer julgamento sobre o
percentual institucional a ser aplicado na área de saúde.

O Deputado Padre João - Acredito que questão de regulamentação
não é. Quando há vontade política... Nem saiu desta Casa ainda a lei
referente à Copasa, e já se encontra em todas as páginas dos jornais
de hoje como uma ação do governo no Norte de Minas, Jequitinhonha
e Mucuri. Salvo engano, foi ontem à noite que votamos a redação
final, e o governo já está fazendo estardalhaço. Ele jamais poderia
fazer isso, se ainda nem saiu desta Casa. Podem ler que está nas
páginas dos jornais de hoje.

Sr. Presidente, sendo assim, solicito à assessoria que pegue o
requerimento que se encontra em minhas mãos, pois o protocolarei e
o entregarei à Mesa. (- Lê:)

“O Deputado que este subscreve requer a V. Exa., na forma
regimental, a retirada de pauta dos Projetos de Resolução nºs
1.151/2003 e 1.897/2004, por falta de pressupostos legais.

Justificação: A nosso ver, após aprofundado estudo de nossos
Consultores e assessores, a situação do TCE-MG, quanto ao
Ministério Público Especializado exigido pela Constituição Estadual,
encontra-se irregular. Os pareceres que aprovam as contas do
Governador em 2002 e 2003 e que resultaram nos respectivos
projetos de resolução não levaram em conta o necessário exame do
Ministério Público especializado do TCE. Com a retirada dos projetos
de resolução da pauta, queremos impedir o flagrante desrespeito às
normas regimentais ao ordenamento jurídico e coação dos próprios
parlamentares, consistente na obrigatoriedade de participação e
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votação em um procedimento inconstitucional ou ilegal. (...) garantir
aos parlamentares o exercício de seu direito líquido e certo de
somente participarem da atividade legiferante realizada de acordo
com as normas constitucionais”.

Esse é o meu apelo, o requerimento que apresento à Mesa, que só
tem sentido de ser apreciado antes de serem colocados em votação
tais projetos de resolução. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, V. Exa. não pode
receber o requerimento, pois a discussão já está encerrada e não há
quórum. Esse requerimento está extemporâneo e nem sequer pode
ser recebido.

O Deputado Padre João - Isso é um equívoco do nobre colega
Deputado Ademir Lucas. A discussão ainda não foi encerrada. De
acordo com o Regimento, a partir desta reunião é que... Somente na
próxima semana, ou nesta reunião, ela deve ser encerrada. Porém,
como, no meu entender, a reunião ainda está aberta, insisto na
acolhida, que é um instrumento importante para mim como Deputado -
representante do povo mineiro -, exigindo processo normal da
tramitação de qualquer projeto.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Padre João
que não existe previsão regimental de retirada de tramitação de
matéria de pauta.

O Deputado Wander Borges - Quero, Sr. Presidente, voltar à
questão da Emenda Complementar nº 29, para ficar bem esclarecida
essa questão.

Hoje, os Tribunais de Contas de Minas Gerais e de outros Estados
da Federação estão fazendo o julgamento de acordo com a Emenda
Complementar nº 29, que não foi regulamentada ainda. Isso é uma
incoerência. Como se exigirá do Prefeito o gasto de 12% e de 15% se
não há regulamentação sobre o que é saúde?

O Deputado Ademir Lucas falou aqui muito bem sobre o
saneamento básico, o córrego, a rede de esgoto a céu aberto, o
sujeito que não tem banheiro nem água potável. Diga-se de
passagem, isso não tem nada a ver com a criação das subsidiária da
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Copasa, aprovada nesta Casa recentemente. A Emenda nº 29 vem
desde a época da Lei de Responsabilidade Fiscal, então,
conseqüentemente, o caso da Copasa é uma questão de propaganda
institucional.

Quero fazer uma manifestação com relação aos técnicos do Tribunal
de Contas. Sou Inspetor daquele Tribunal, por isso posso dizer que o
que vai para o Conselheiro, na realidade, é um relatório final em que
se comungam as diversas avaliações sob a égide da lei. O
Conselheiro fará, então, o seu voto. Portanto, aquilo é um parecer
técnico, uma opinião. O julgamento político é o desta Casa. Devemos,
portanto, repensar essa questão. Muito obrigado.

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

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

a discussão, em turno único, dos Projetos de Resolução nºs
1.151/2003 e 1.897/2004, uma vez que permaneceram em ordem do
dia por 6 reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para as reuniões especiais de logo mais,
às 20 horas, e de amanhã, dia 23, às 9, às 14 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/3/2007

Presidência do Deputado José Henrique e da Deputada Elisa Costa
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

Primeiro painel: Composição da Mesa - Registro de presença -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. Tadeu Barreto
Guimarães - Palavras do Sr. Ernani Ciríaco de Miranda - Palavras do
Sr. Celso Cota Neto - Palavras da Sra. Izabel Chiodi - Palavras da
Deputada Elisa Costa - Segundo painel: Composição da Mesa -
Palavras do Sr. Ernani Ciríaco de Miranda - Palavras da Sra. Vera
Monteiro - Palavras do Sr. Léo Heller - Palavras do Sr. Marcos Tadeu
Abicalil - Palavras do Sr. Silvano Silvério da Costa - Palavras do Sr.
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Ronaldo Resende Pereira - Palavras do Sr. Edson Aparecido da Silva
- Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio - Elisa
Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Juninho  Araújo - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Carlos Mosconi, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do ciclo de
debates “As novas diretrizes do saneamento básico”, com o objetivo
de contribuir para a discussão do Projeto de Lei nº 3.374/2006, que
cria as subsidiárias da Copasa.

Primeiro Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa a
Exma. Sra. Deputada Elisa Costa, Vice-Presidente da Comissão do
Trabalho e autora do requerimento que deu origem a este evento; os
Exmos. Srs. Tadeu Barreto Guimarães, Coordenador Executivo do
Programa Estado para Resultado, representando a Secretária de
Planejamento e Gestão, Sra. Renata Maria Paes Vilhena; Celso Cota
Neto, Presidente da Associação Mineira de Municípios; a Exma. Sra.
Izabel Chiodi, membro da Frente Estadual pelo Saneamento
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Ambiental; e o Exmo. Sr. Ernani Ciríaco de Miranda, Coordenador do
Programa de Melhoria no Setor de Saneamento do Ministério das
Cidades.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos a presença dos Exmos. Srs.

Laudelino Augusto, ex-Deputado Estadual, que foi Presidente da
Comissão de Meio Ambiente desta Casa; e Rodrigo Flecha, da
Agência Nacional de Águas - ANA.

Palavras do Sr. Presidente
Todos sabemos que o acesso aos serviços de distribuição de água e

de coleta e tratamento de esgoto é indispensável para que se possa
falar em condições de saúde e qualidade de vida. Eles refletem não
apenas nas atividades econômicas, nas atividades públicas e no dia-
a-dia das famílias, como também na redução dos índices de
mortalidade infantil, na prevenção de doenças, na diminuição dos
gastos com medicamentos e atendimento hospitalar.

Sabemos também que a maioria dos Municípios mineiros ainda é
carente desses serviços, principalmente aqueles das regiões mais
pobres do Estado, onde, em muitos casos, são prestados, de forma
precária, pelas próprias Prefeituras.

O atendimento da Copasa, empresa de sólida estrutura, de grande
capacidade técnica e de inegável competência, ainda não chega a
cerca de 40% da população do Estado, no abastecimento de água; a
aproximadamente 70% da população, na coleta de esgotos; e a mais
de 90%, no tratamento desses resíduos.

Esse déficit de atendimento, aliado aos custos operacionais e a
características próprias das regiões e Municípios carentes dos
serviços de água e esgoto, foi a motivação maior do Projeto de Lei nº
3.374/2006, que tramita nesta Casa, em regime de urgência, a pedido
do Governador Aécio Neves.

O projeto, no estágio em que se encontra na  Assembléia
Legislativa - com as alterações feitas nas Comissões que o
analisaram -, autoriza a Copasa a criar uma subsidiária para operar os
serviços públicos de água e esgoto em Municípios dos Vales do
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, no Norte de Minas e em outros
Municípios do Estado com baixo índice de desenvolvimento humano;
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e outra para atuar no fornecimento de água para irrigação no Projeto
Jaíba.

As dúvidas e os questionamentos a respeito do projeto, envolvendo
a qualidade dos serviços a serem prestados pelas subsidiárias, seus
custos operacionais, sua viabilidade econômica, o preço das tarifas, o
subsídio cruzado, as diferenças salariais que poderão ser introduzidas
no sistema Copasa, levaram a Assembléia Legislativa a realizar, no
ano passado, audiências públicas na Capital e nas cidades de Araçuaí
e Teófilo Otôni, para que o assunto fosse discutido abertamente com
as comunidades.

O ciclo de debates que estamos iniciando é um prosseguimento,
ampliado, das discussões que ocorreram nessas audiências públicas.
E, como é de praxe nesta Casa, ele abre espaço para manifestações
de todos os segmentos envolvidos no assunto, ligados aos setores
públicos e à sociedade civil, para que se façam todos os
esclarecimentos necessários.

Além de atender ao objetivo específico de subsidiar a discussão do
Projeto de Lei nº 3.374/2006, o ciclo de debates coloca também em
pauta a legislação estadual diante das novas diretrizes nacionais para
o setor, contidas na Lei Federal nº 11.445, sancionada em 5/1/2007.

Portanto, estaremos discutindo a criação das subsidiárias da
Copasa à luz da nova lei federal, que estabelece normas a serem
adotadas pelos entes federados, orienta a prestação dos serviços
públicos de saneamento básico e as condições de validade dos
contratos relativos a esses serviços.

Acreditamos que os temas das palestras e debates deste encontro,
a saber, “Diretrizes nacionais para o saneamento”, “Impacto da lei de
saneamento nos Estados e Municípios”, “Criação de empresa
subsidiária da Copasa nos Municípios do Norte de Minas e dos Vales
do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus” e a “Criação de empresa
subsidiária da Copasa para o Projeto Jaíba”, abrangem todos os
aspectos.

Temos a certeza de que sairemos daqui com informações e
depoimentos preciosos para a apreciação da matéria, em vista da
experiência e do conhecimento dos palestrantes e debatedores, assim
como da representatividade das instituições públicas e da sociedade
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civil envolvidas na discussão do projeto.
Contamos com expressiva representação de órgãos públicos, nos

âmbitos federal e estadual, da empresa estatal em foco, a Copasa, de
entidades vinculadas ao estudo e à prestação de serviços de água,
esgoto e saneamento, das Prefeituras Municipais das regiões
abrangidas pelo projeto e de empresas e setores que atuam no setor.

Agradecemos a todas as pessoas e instituições que contribuíram
para a realização deste evento e a todos os presentes, certo de que
colheremos subsídios importantes para uma análise criteriosa da
matéria. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Tadeu Barreto Guimarães
Bom-dia a todos. Exmo. Presidente desta Mesa, Deputado José

Henrique, representando o Presidente desta Casa, Deputado Alberto
Pinto Coelho; Deputada Elisa Costa, sempre presente nas audiências
que tivemos para discutir esse tema; Prefeito Celso Cota Neto,
Presidente da Associação Mineira dos Municípios; Ernani Ciríaco de
Miranda, representante do Ministério das Cidades; Profa. Izabel
Chiodi; Deputadas, Deputados e demais participantes deste evento.
Mais uma vez, venho tratar da questão do saneamento, em nome do
governo de Minas Gerais.

Vou abrir um parêntese para explicar esse nome de Coordenador
Executivo do Programa Estado para Resultado. Esse programa é fruto
das leis delegadas que o Governador Aécio enviou a esta Assembléia
e foi criado para coordenar as ações de governo ligadas diretamente
ao Vice-Governador. Trata-se da consolidação de um modelo de
gestão pública focado em resultados para a sociedade.

Em rápidas palavras, gostaria de explicar que segmentamos as
ações públicas em 11 centros de resultados. Vamos monitorar os
indicadores e as metas. Nas próximas semanas, deveremos enviar o
PMDI à Assembléia Legislativa, e isso ficará mais claro. Temos áreas
de resultados, como a redução da pobreza e a recuperação da vida
saudável. Temos, para essas áreas, grupos de projetos
reestruturadores, que acreditamos irão transformar a realidade sob
esse ponto de vista. No Vida Saudável, temos o projeto de
saneamento básico e saúde para todos. É um projeto conhecido e
vem do primeiro mandato do Governador Aécio Neves. Na área de
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resultados de redução da pobreza e desenvolvimento do
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus, temos o Projeto Vida no Vale.

Está certo: é no desenvolvimento do Jequitinhonha, Mucuri e São
Mateus. São 11 áreas de resultados e 55 projetos, não dá para
lembrar todos. Então, Vida no Vale está na área de resultados de
desenvolvimento do Jequitinhonha, Norte de Minas, Mucuri e São
Mateus. Isso é um avanço da gestão realizada no primeiro governo,
porque, além de um plano, temos um modelo de gestão deste plano.

Uma das questões fundamentais para a redução da pobreza é o
saneamento básico. Neste momento, não falarei sobre o projeto do
ponto de vista da subsidiária da Copasa nem do Projeto Vida no Vale.
Na parte da tarde, falarei sobre esse assunto, e teremos oportunidade
de debater esse projeto.

Aproveitarei rapidamente este espaço para ler trechos de um texto
de Mário Vargas Llosa, publicado na revista “Piauí” - eu não a
conhecia -, que caiu ontem nas minhas mãos. Quem leu isso, no fim
de semana, foi o Bernardo Tavares de Almeida, atual Secretário
Adjunto de Planejamento e Gestão, que será o gerente do Projeto
Vida no Vale.

Depois de ler o relatório do PNUD, que saiu em dezembro de 2006,
o escritor Mário Vargas Llosa escreveu um texto intitulado “O Cheiro
da Pobreza”. Ele diz, nos parágrafos iniciais: (- Lê:) “A primeira
conclusão dessa leitura é que o objeto que representa a civilização e o
progresso não é o livro, o telefone, a internet ou a bomba atômica, e,
sim, a privada. Onde os seres humanos esvaziam a bexiga e os
intestinos é determinante para saber se ainda estão mergulhados na
barbárie do subdesenvolvimento ou se já começaram a progredir. As
conseqüências desse fato simples e transcendental na vida das
pessoas são vertiginosas”.

À frente, ele continua: (- Lê:) “(...) o relatório radiografa, com
dramática precisão, o extraordinário privilégio de que os outros dois
terços da população desfrutamos toda vez que, quase sem perceber,
abrimos uma torneira para lavar as mãos ou o chuveiro para receber
esse jato de água fresca que nos limpa e revigora; ou quando,
impelidos por uma dor de barriga, sentamos na intimidade do
banheiro, aliviamos as entranhas e, distraídos, limpamos com um
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pedaço de papel higiênico todos os rastros dessa cerimônia, para em
seguida puxar a descarga e sentir, no turbilhão do vaso, nossa sujeira
recôndita sumir nas entranhas dos esgotos, longe, longe de nossa
vida e nosso olfato, para o bem da própria saúde e bom gosto.

Como é infinitamente diversa a experiência desses bilhões de seres
humanos que nascem, vivem e morrem literalmente sufocados pela
própria imundice, sem conseguir arrancá-la de suas vidas, pois, visível
ou invisível, a sujeira fecal que expulsam volta para eles como uma
maldição divina, na comida que comem, na água em que se lavam e
até no ar que respiram, causando-lhes doenças e mantendo-os no
limite da subsistência, sem chance de escapar dessa prisão na qual
mal sobrevivem”.

Ele finaliza o texto: (- Lê:) “A verdade é que viver em meio à sujeira
é nefasto não apenas para o corpo mas também para o espírito, para
a mais elementar auto-estima, para o ânimo que permite erguer a
cabeça contra o infortúnio e manter viva a esperança, motor de todo
progresso. ‘Nascemos entre fezes e urina’, escreveu Santo Agostinho.
Um calafrio deveria subir por nossas costas como uma cobra de gelo
ao pensarmos que um terço de nossos contemporâneos nunca acaba
de sair da imundice em que veio a este vale de lágrimas”.

Acho que o escritor conseguiu demonstrar o que falamos neste
momento, quando discutimos essa questão fria que é a política
estadual de saneamento ou uma eventual solução para a
universalização do saneamento no Jequitinhonha, Mucuri e São
Mateus. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Ernani Ciríaco de Miranda
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o Deputado José

Henrique, que preside este painel, a Deputada Elisa Costa, o Sr.
Prefeito, o Tadeu, a Izabel Chiodi e os demais Deputados e
Deputadas. Na seqüência dos trabalhos deste painel de abertura,
haverá uma discussão sobre a política nacional de saneamento, e
farei uma palestra. Então, estas minhas palavras iniciais são mais
para fazer uma saudação a todos.

Represento, em nome do Ministério das Cidades, o Sr. Marcos
Montenegro, que hoje não pôde vir exatamente porque está
discutindo, junto à sua equipe e ao Presidente da República, as
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diretrizes para a implementação do Programa de Aceleração de
Crescimento - PAC - na área de saneamento. Todos têm
conhecimento de que o governo federal, no início deste ano, lançou
esse programa, e nele há uma previsão de investimentos da ordem de
R$40.000.000.000,00 para os próximos quatro anos, na área de
saneamento. Então, na verdade, o nosso setor vive um momento
privilegiado.

A sensibilidade apresentada no texto lido pelo Tadeu mostra que é
preciso haver ações concretas para se tentar uma solução para os
problemas do Brasil, e hoje temos uma oportunidade única. Os
desafios são enormes, mas existe uma política de saneamento e um
programa de investimentos ousado, firme, concreto. Então, é hora de
arregaçarmos as mangas e estabelecermos as formas de condução
desse processo de interação e de integração dos entes federados,
Municípios, Estados e União, evidentemente com a participação dos
pensadores do serviço de saneamento de todo o Brasil, e não só de
água e esgoto, mas é bom que se incluam os resíduos sólidos e as
águas pluviais, para tentarmos construir um panorama brasileiro, na
área de saneamento, que seja mais promissor do ponto de vista da
qualidade de vida da população brasileira, sobretudo dos mais pobres.
Quem não tem saneamento básico hoje, no Brasil, seguramente é
pobre. Dificilmente um rico ou alguém da classe média não tem
serviço de saneamento adequado. Na verdade, esse problema afeta
principalmente os pobres.

É esse o desafio que nos foi apresentado. É um prazer termos
recebido o convite da Assembléia Legislativa para participar deste
painel, porque o Ministério das Cidades não é o titular nem o
responsável direto pela prestação do serviço de saneamento, mas é o
responsável pela política federal, pelo fomento, pelo incentivo ao
planejamento, à regulação, à formação de modelos e de formas de
organização e gestão dos serviços, para que sejam os mais
adequados e, sobretudo, sustentáveis no tempo, continuados, para
atendimento da população brasileira. Então, o papel do Ministério das
Cidades num debate como este é exatamente o de apresentar a sua
experiência, refletir um pouco sobre situações similares, o que
acontece em outras regiões do País, Estados e Municípios, e trazer
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uma contribuição para o debate.
Agradeço o convite, e, na palestra, detalharemos um pouco mais a

política de saneamento. Muito obrigado.
Palavras do Sr. Celso Cota Neto

Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar a Mesa, na pessoa
do Deputado José Henrique, que preside os trabalhos na manhã de
hoje. Cumprimento também os demais Deputados e Deputadas
presentes.

Quero dizer da satisfação de podermos perceber ações arrojadas e
propostas de organização por parte do governo federal, com a Lei
Nacional de Saneamento Básico. E agora, na manhã de hoje, esta
Casa promove mais uma discussão de interesse do povo mineiro,
também focada nas questões básicas de desenvolvimento social.
Parabéns, Assembléia, por mais este serviço que presta à nossa
comunidade, abrindo as portas para essas discussões.

Precisamos falar sempre sobre nossa preocupação em fazer com
que os serviços públicos cheguem de forma cada vez mais rápida até
os munícipes; com que desburocratizemos cada vez mais e com que
promovamos de fato, nesse assunto fundamental para o
desenvolvimento social, um bom relacionamento entre os entes
federados e, quem sabe, assim, dar um exemplo da necessidade da
revisão do nosso pacto federativo. Definir as metas, como estão
sendo definidas, mas definir, também, o papel de cada ente federado,
ressaltando sempre a necessidade da participação, da organização
municipalista em questões como estas que estamos aqui, hoje,
discutindo. Minas Gerais já pode também comemorar sua organização
por meio das microrregionais, principalmente incentivadas pela ação
do governo do Estado, que abre suas portas para juntos discutirmos,
buscando o melhor caminho, aproveitando da melhor forma possível
os recursos, que sabemos serem poucos, priorizando-os, fazendo
com que sejam traduzidos em benefício do povo, o mais
urgentemente possível.

Nesse ponto, ficamos um tanto preocupados. Tenho aqui uma lista
de recursos alocados no Ministério das Cidades, por meio da
Secretaria Nacional de Saneamento Básico. Podemos perceber que
hoje esses recursos estão quase todos alocados em cidades de médio
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e grande porte de nosso Estado, o que tenho certeza que acontece
também em nível nacional. Não é uma crítica, mas é uma
constatação. Precisamos estruturar-nos cada vez mais para atender
os pequenos Municípios brasileiros, com população abaixo de 10 mil
habitantes, que hoje representam em torno de 70%, que vivem e
sobrevivem basicamente do Fundo de Participação e que não têm a
mínima estrutura e condição para manter um corpo técnico para
elaborar seus projetos, para encaminhá-los aos ministérios, às
secretarias de Estado. Mais uma vez, percebemos que, por falta
dessas condições, já estão ausentes dos primeiros recursos alocados
pelo Ministério das Cidades. Podemos suprir essa dificuldade e aqui,
tratando da questão da lei estadual para a criação das subsidiárias da
Copasa, fazemos também uma reivindicação junto à Copasa, ao
governo do Estado, a fim de que possamos utilizar a estrutura técnica
dessa instituição para, no que se refere a saneamento básico, termos
um plano diretor realmente regionalizado, a fim de que esses
Municípios possam, de certa forma, ser atendidos prioritariamente.

Meu caro Deputado José Henrique, representante do Estado,
constata-se, com a criação dessa lei, a preocupação do governo do
Estado em melhorar os índices de desenvolvimento humano naquelas
regiões que têm, notadamente, contribuído para que o Estado de
Minas Gerais fique classificado de forma preocupante no que se refere
ao IDH. Percebemos o direcionamento do governo para que os
índices possam ser melhorados em várias áreas. A telefonia móvel,
por exemplo, já está sendo olhada pela Secretaria de
Desenvolvimento do Estado, que está fazendo um trabalho conjunto
com a Associação Mineira dos Municípios e as microrregionais e
garantindo que, até o final deste ano, deverá ser sanado o déficit de
telefonia móvel no Estado. Isso demonstra essa preocupação.

Chamo a atenção para essa parceria com as microrregionais, para
que a estrutura técnica, no que se refere à Copasa, possa ser uma
ferramenta a ser utilizada pelo governo do Estado junto às
microrregionais, a fim de sanarmos a nossa carência no saneamento,
que não se refere apenas à questão de água e esgoto, mas também
resíduos sólidos, infra-estrutura e principalmente drenagem, nas redes
pluviais.
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Sou Prefeito da cidade de Mariana, a primeira cidade de Minas
Gerais, e tive a surpresa de, ao chegar à Prefeitura, constatar que a
primeira Capital de Minas não tinha nada mais do que 20% de suas
ruas saneadas. Meu caro Wander Borges, ex-Prefeito de Sabará, sei
que V. Exa. também enfrentou essa situação em Sabará. São
cidades-berço de Minas, que têm arrecadação diferenciada e estão
numa situação de carência muito grande. Estamos numa empreitada
em que precisamos nos dar as mãos e buscar união, fortalecimento,
melhorando, cada vez mais, a utilização desses recursos para que
possamos fazer chegar, de forma equilibrada, o atendimento ao nosso
povo.

Precisamos nos ater a essa questão, a fim de que esses recursos
não sigam para as cidades mais ricas e a maioria das nossas cidades,
quase 60%, continue sem a menor condição técnica, ficando, mais
uma vez, à espera dos recursos federais que chegam, às vezes, por
ações parlamentares. Mas deixamos claro que a AMM parabeniza
tanto o governo federal quanto o governo estadual pela proposta
arrojada de buscar um caminho que leve a uma solução, o mais
rápido possível, para o saneamento no nosso país.

Deixo também uma sugestão para que esse pacto federativo pelo
saneamento possa ter cada vez mais espaço para a sociedade
organizada. Neste ano, a Campanha da Fraternidade fala da
Amazônia. Estamos transformando a questão da Amazônia numa
questão global, principalmente em razão dos últimos relatórios de
autoridades ambientais quanto ao aquecimento global.

Pedimos, mais uma vez, que abram mais espaço para a sociedade
organizada, que chamem essas frentes para contribuir na educação,
mudando a cultura do nosso povo.

Há várias frentes de trabalho. Colocamos a Associação Mineira de
Municípios, as microrregionais de Minas Gerais, a serviço do nosso
Estado. Agradeço ao Deputado José Henrique e parabenizo-o pela
oportunidade de estarmos aqui juntos durante todo o trabalho.

Palavras da Sra. Izabel Chiodi
Como à tarde participarei da mesa que discutirá o projeto estadual,

serei bastante rápida.
A Frente Estadual pelo Saneamento Ambiental tem a seguinte



1804

preocupação: a pobreza e a miséria dos Vales do Jequitinhonha, do
Mucuri e de São Mateus não devem funcionar como uma cortina de
fumaça, escondendo ou escamoteando outras ações.
Lamentavelmente, nem todos os membros do governo Aécio Neves
têm lido Mário Vargas Lhosa, ou não se têm expressado dessa forma.

Lerei as palavras do Presidente da Copasa, publicada no “Valor
Econômico”, nosso jornal rotineiro: “Muitas estatais de saneamento
serão privatizadas nos próximos quatro anos. Nunes está convencido
de que muitas estatais de saneamento serão privatizadas nos
próximos quatro anos pelos governadores que se elegerem para o
próximo mandato”. Essa matéria foi publicada em setembro de 2006.

Segundo o Presidente da Copasa, a compra das águas minerais por
R$10.000.000,00 - investimento que a Copasa previa àquela época - é
um negócio pequeno para a Companhia, mas de alta rentabilidade.
Segundo ele, a rentabilidade do negócio de água mineral deverá ser,
no mínimo, 20% mais rentável que o negócio do saneamento básico.

Está tudo preparado para a comercialização, incluindo-se o
planejamento de “marketing”, mas, para iniciar o processo, a estatal
terá de esperar a autorização da Assembléia Legislativa do Estado, a
fim de criar uma empresa independente para realizar a venda da
água.

O PT, oposição no Estado, conseguiu atrasar a votação. Porém,
passadas as eleições, sem demora, a Assembléia deverá autorizar
isso.

Em nome da Frente Estadual pelo Saneamento, lamento que nem
todos os membros do governo leiam Mário Vargas Lhosa e espero
que a pobreza e a miséria dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri, de
São Mateus e de tantas outras regiões do Estado não funcionem,
como já disse, como uma cortina de fumaça para escamotear as
verdadeiras intenções constantes nas entrelinhas e nas entrevistas,
como a do Presidente da Companhia de Saneamento, que, há 30
anos, está no Estado para resolver os problemas de água e de esgoto
de todas as cidades e de todos os habitantes deste Estado. Muito
obrigada.

Palavras da Deputada Elisa Costa
Saúdo os componentes da Mesa, coordenada pelo Deputado José
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Henrique, que representa o Presidente da Casa, o Deputado Alberto
Pinto Coelho; Srs. Tadeu Barreto Guimarães, da Secretaria de
Planejamento do Estado; Ernani Ciríaco de Miranda, do Ministério das
Cidades; o Prefeito Celso Cota Neto, Presidente da Associação
Mineira dos Municípios; e a Sra. Izabel Chiodi, da Frente Estadual de
Saneamento. Saúdo, especialmente, os convidados e convidadas
para este ciclo de debates. Estão presentes 17 entidades do governo
do Estado e da sociedade civil organizada. Em nome do Sindágua,
agradeço a todos os que participaram da elaboração e da preparação
deste evento.

Cumprimento os Deputados e as Deputadas presentes,
principalmente Laudelino Augusto, ex-Deputado, que foi Presidente da
Comissão de Meio Ambiente e que, durante sete meses, acompanhou
bem de perto os debates com a Copasa.

Vale registrar a sensibilidade da Assembléia Legislativa de realizar
este ciclo de debates. Há anos, o debate do saneamento não
retornava a esta Casa. Esta é uma oportunidade para avançarmos na
universalização do atendimento ao saneamento em Minas Gerais,
assim como de aprimorarmos a legislação e o plano estadual de
saneamento a ser implementado no Estado.

Ocupo a tribuna para fazer três registros que considero
fundamentais. Primeiro, falar da importância da Lei Federal nº 11.445,
que foi sancionada pelo Presidente Lula em 5 de janeiro e que será
objeto de discussão neste seminário. Avaliaremos seus impactos nos
Municípios.

Essa lei tem quatro pontos fundamentais: ampliação do conceito de
saneamento básico - tratamento da água e do esgoto -; adequação
final dos resíduos sólidos e líquidos e drenagem pluvial;
universalização do acesso, colocada pela primeira vez numa
legislação e que foi discutida e construída ao longo dos anos pelos
técnicos, pelas academias, pela sociedade e pela experiência de
saneamentos no resto do País; e exigência para a validade de novos
contratos nos planos estaduais e nos planos municipais de
saneamento, garantindo que qualquer política pública tenha
planejamento e acompanhamento. Precisamos de planos de curto,
médio e longo prazos e de controle social sobre a política de
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saneamento no Brasil, no Estado de Minas Gerais e nos Municípios.
Além da discussão do impacto da lei federal no Estado e nos

Municípios, discutiremos também o saneamento em Minas Gerais.
Sabemos que nosso déficit habitacional é altíssimo e que nem todo
saneamento é feito pela Copasa. Autônomos prestam serviços de
saneamento. É preciso que Minas tenha um plano próprio e um
conselho estadual para controlar os investimentos de saneamento no
Estado.

Queremos que a Copasa promova maior transparência, que
possamos acompanhar a composição e a formulação das tarifas
consideradas, a exemplo da Cemig, uma das altas do Brasil, e que
tenhamos um relacionamento mais profundo com os Municípios, que,
historicamente, têm dificuldades de conduzir a política na relação com
a Copasa. Além disso, queremos transparência na composição dos
seus recursos, lucros e investimentos. Queremos que a Copasa
recupere ou mantenha a sua função social: cuidar do saneamento em
Minas Gerais. E a visão de uma empresa privada não cabe em uma
política social de grande importância como a de uma companhia de
saneamento. Não queremos vislumbrar para a Copasa cuidados com
acionistas, mas que preserve, fundamentalmente, o seu papel de
cuidar do saneamento, com plano, como o Estado deve ter. Para nós,
portanto, é fundamental recuperar essa conceituação no debate do
Estado com os Municípios e, principalmente, recuperar e sanear o
déficit em Minas Gerais.

Em relação aos recursos anunciados pelo Prefeito Celso Cota Neto,
também tive a oportunidade de observar os projetos aprovados em
2007 para Minas, que abrangem 37 cidades e somam
R$569.000.000,00. É claro que muitos Municípios com mais de 35 mil
habitantes, de responsabilidade maior do Ministério das Cidades,
ainda têm dificuldades na elaboração dos projetos, na contrapartida,
nos financiamentos e, às vezes, na cobrança de tarifas de água ou de
esgoto. Essas dificuldades se somam e precisam ser sanadas para
que tenhamos efetivamente mais operação e gestão do saneamento
municipal.

Uma conquista da Cipe Rio Doce, cujo Presidente é o Deputado
José Henrique, foi a aprovação de R$4.000.000,00, recurso ainda
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pequeno, mas que contribuirá para a elaboração de projetos de
estações de tratamento de esgoto em diversos Municípios mineiros.
Trata-se de uma contribuição para o debate da Comissão de Meio
Ambiente, da Cipe Rio Doce e dos órgãos do Estado, compreendendo
que é preciso recurso até para a elaboração de projetos, de forma a
contribuir com os Municípios.

Finalizando a nossa fala, quero destacar que desses
R$569.000.000,00 para as cidades de porte médio ou de grande
porte, com mais de 30 mil habitantes, R$229.000.000,00 serão
operados pela Copasa. Quer dizer, os recursos do Ministério das
Cidades chegarão aos Municípios por meio da Copasa. Então, ficam
algumas perguntas, que serão formuladas à tarde.

É preciso definir, de fato, se será feita uma regionalização nos
consórcios, para que a gestão seja feita da melhor maneira possível
em Minas Gerais.

Queremos travar e aprofundar esse debate, por isso realizamos este
ciclo. Queremos sensibilizar todos e somar esforços para a construção
de alternativas que nos comprometam com o plano e com a
universalização do saneamento no Estado de Minas Gerais. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos a presença dos convidados para o
primeiro painel e passaremos ao segundo painel com as palestras
sobre os temas: “Diretrizes nacionais para o saneamento” e “Impacto
da lei de saneamento nos Estados e Municípios”.

Segundo Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os
Exmos. Srs. Ernani Ciríaco de Miranda, Coordenador do Programa de
Melhoria no Setor de Saneamento do Ministério das Cidades; a Exma.
Sra. Vera Monteiro, Coordenadora do Curso de Especialização em
Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas-São Paulo e
Consultora Jurídica do Projeto de Universalização do Serviço de
Saneamento nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus; e os
Exmos. Srs. Léo Heller, professor do Departamento de Engenharia
Sanitária e Ambiental da UFMG; Marcos Tadeu Abicalil, Assessor
Técnico da Associação das  Empresas de Saneamento Básico -
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Aesbe -; Silvano Silvério da Costa, Presidente da Associação Nacional
dos Servidores Municipais de Saneamento - Assemae; Edson
Aparecido da Silva,  Assessor Técnico de Saneamento da Federação
Nacional dos Urbanitários - FNU -; e Ronaldo Resende Pereira,
Analista de Planejamento da Assessoria  Técnica  da Presidência da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa.

Palavras do Sr. Ernani Ciríaco de Miranda
Bom dia. Preparei uma breve apresentação que seria feita por meio

de “slides”, mas houve um pequeno problema. Durante minha
exposição, utilizarei o computador e seguirei a lógica que estabeleci
nos “slides”.

Na abertura dos trabalhos, falei sobre a situação que o Brasil vive na
área de saneamento. Falei sobre o saneamento básico num conceito
estendido, considerando o abastecimento de água, o esgotamento
sanitário, a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos, a
drenagem e o manejo de águas pluviais.

O setor de saneamento brasileiro vive essa situação privilegiada nos
últimos 20 anos. Desde o dia 22 de fevereiro está em vigor uma
política de saneamento aprovada em lei e sancionada pelo Presidente
da República no dia 5 de fevereiro. O nosso setor de saneamento está
regulamentado por lei federal vigente.

Existe ainda a questão dos financiamentos. Pela primeira vez nos
últimos anos, temos um plano de financiamento para o setor. Diria que
é para curto prazo, porque se destina aos próximos quatro anos. O
ideal seria que esse plano fosse mais extenso, ao menos hoje os
Estados, Municípios e prestadores de saneamento no Brasil sabem
em que condições se desenvolverão os recursos para os
investimentos nesse setor.

Os critérios de cada parte do programa ainda serão publicados.
Alguns deles já saíram, como o Saneamento para Todos, aqui citado
pela Deputada Elisa Costa e pelo Prefeito de Mariana. Com esse
plano, Estados, Municípios e companhias de saneamento poderão
planejar-se e organizar-se para conseguirem os recursos. Aí entra
uma questão fundamental, ou seja, a importância dos planos, assunto
que abordarei nessa apresentação.

A política aprovada é a Lei nº 11.445, que se divide em duas partes:
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a primeira parte estabelece as diretrizes gerais para o saneamento, de
uso por todos os entes federados, agentes e órgãos que trabalham na
área de saneamento básico. A segunda parte, denominada Política
Federal de Saneamento, estabelece as diretrizes para a ação do
governo federal, ação da União, ou seja, seus programas, estudos e
planos de investimentos. As  diretrizes estão na lei, e o governo
federal - seja qual for - tem uma norma para fomentar o
desenvolvimento do setor de saneamento no País.

Sob o ponto de vista dos princípios, essa lei trata do que foi
discutido tradicionalmente nos projetos de lei anteriores, com alguns
destaques. Um deles é a questão da universalidade. Está registrada
em lei a busca que os órgãos de governo devem empreender pela
universalização, que é um direito fundamental do cidadão.

Trata também como princípio fundamental a integralidade dos
sistemas. Isso significa dizer que todas as etapas que compõem os
serviços de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem devem estar
disponíveis. Por exemplo, no caso da água, desde a captação até à
entrega da água aos usuários. Essa integralidade deve estar
assegurada como princípio fundamental dos serviços.

Estabelece também como pilar da política essencial para a
sustentabilidade dos serviços uma eficiência de desempenhos técnico
e econômico-financeiro como garantia para a manutenção dos
serviços com qualidade adequada.

Fixa ainda como princípio algo que a Deputada disse que gostaria
de ver no Estado de Minas Gerais, e nós, em todo o Brasil, ou seja, a
questão da transparência das ações. Isso está colocado, Deputada,
como princípio da lei. O controle social entra como uma conquista
muito grande desse projeto de lei. Os demais projetos de lei anteriores
pouco abordaram essa questão. O controle social está assegurado na
lei, com a participação da sociedade, dos movimentos sociais e das
diversas entidades.

A lei aborda um tema fundamental para o saneamento, sobretudo
para água e esgoto, que é a integração com as estruturas de gestão
dos recursos hídricos. Há áreas no Brasil com grandes adutoras para
o abastecimento de água. Como, fundamentalmente se trata de
gestão hídrica, essas adutoras devem estar integradas com os
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serviços de saneamento.
Essa norma, inspirada até na Lei nº 11.107 - que estabeleceu os

procedimentos de saneamento para a gestão associada -, define a
gestão associada e a prestação regionalizada do serviço. Esses dois
itens estão bastante relacionados com a discussão que está
acontecendo em Minas Gerais sobre a criação das subsidiárias.

Essa é uma questão para ser analisada à tarde, mas, em princípio,
podemos citar aquela situação em que se coloca o carro na frente dos
bois. Quer dizer, já se esta definindo o modelo da prestação de
serviço por meio de uma subsidiária, mas, pelo que sei, não está
adequadamente discutido o modelo de gestão, com a participação dos
Municípios e do Estado, por meio de uma gestão associada, a qual,
pelos conhecimentos que temos, está prevista até no estudo técnico
que deu base ao projeto. A lei trata também do problema dos
subsídios. Garante a permanência dos subsídios no setor, o que é
fundamental, seja subsídio direto, subsídio tarifário, por subvenção ou
por investimentos.

No que diz respeito ao exercício da titularidade do serviço, quem
acompanha de perto essa discussão no Brasil sabe que uma coisa
que sempre travou a implementação de uma política de saneamento
no País foi o debate em torno da titularidade, sobretudo nas regiões
metropolitanas. A lei não aborda esse assunto, e o entendimento é
que a decisão sobre ele cabe ao Supremo Tribunal Federal, que está
discutindo a matéria em ações diretas de inconstitucionalidade
relacionadas a uma lei do Rio de Janeiro e a outra da Bahia. Então, a
questão da titularidade nas regiões metropolitanas, nos aglomerados
urbanos e nas áreas em que há sistemas integrados será decidida
pelo Supremo. Será o Município ou o Estado. A votação no STF tem
hoje uma tendência para assegurar a titularidade nessas regiões para
os Municípios. Quando o sistema é local, não há essa polêmica. A lei
trata do exercício da titularidade sem discutir quem é titular, essa
questão não está posta na norma.

É importante destacar duas questões acerca do exercício da
titularidade. Uma é a dos planos, que são obrigatórios sob a vigência
da lei. O que está em discussão hoje - e esse debate é fundamental -
é o prazo para fazer isso, o período de transição para que esses
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planos sejam feitos. Evidentemente, isso será discutido e
estabelecido. Mas não existe a discussão sobre se eles devem ou não
ser feitos, isso tem de acontecer.

Se o serviço é prestado diretamente pelo titular, ele também tem de
ser feito, Deputado, sobretudo se ele é contratado. A hipótese de um
novo contrato para a prestação de serviço sem o plano não mais
existe. Tem de haver o plano. Evidentemente, há situações que
precisam ser discutidas sobre contratos que estão vencendo agora ou
recentemente ou que são declarados precários ou irregulares. Tudo
terá de passar por um período de transição.

A lei estabelece com muita clareza que tem de haver regulação e
fiscalização do serviço, se ele é contratado ou não e mesmo sendo
prestado diretamente. As normas, as diretrizes e a instituição que o
regulará têm de estar definidas antes da contratação do serviço.

No governo federal trabalhamos com um conceito que, aliás, estava
definido nos projetos de lei anteriores, mas que não permaneceu na
lei aprovada: o da gestão do serviço colocada em etapas. Uma delas
é o planejamento, outra é a regulação do serviço e a fiscalização,
outra é a prestação propriamente dita e outra é o controle social.
Todas essas atividades compõem a gestão do serviço.

Quando falamos em contratação, normalmente nos referimos a uma
dessas etapas, que é a prestação de serviços. No Brasil,
majoritariamente, isso é feito por concessionárias de serviços públicos
com capital majoritário dos Estados. São as sociedades de economia
mista chamadas de companhias estaduais. A exceção é Tocantins,
cujo controle acionário está nas mãos da iniciativa privada.

Quanto aos destaques para os recibos de titularidade, queria
abordar a questão do plano, da regulação, da fiscalização e do
controle social. De acordo com a lei, os planos têm de ser feitos pelo
titular do serviço. À União, cabe fazer o Plano Nacional de
Saneamento Básico. Defendemos que os Estados façam os planos
estaduais e tomem a iniciativa, em parceria com os Municípios, de
elaborar os planos regionais. Na discussão da subsidiária da região do
Vale do Jequitinhonha, do Norte de Minas, vimos a necessidade de se
ter um plano regional que leve em conta as especificidades e as
característica locais. Isso não elimina a necessidade dos planos
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locais. É bom que fique claro que não se trata de um plano técnico,
mas de engenharia com enfoque institucional, técnico, econômico e
financeiro de sustentação de serviço e com enfoque na gestão e
organização do serviço no local. Todos esses aspectos são abordados
no plano, que é estratégico porque estabelece metas e fixa resultados.
Hoje, não temos a cultura de trabalhar com esse setor de
saneamento. Historicamente, as companhias estaduais se
fortaleceram muito, assumindo o papel do Estado, começando a fazer
os planos, a se auto-regular e a determinar tarifas. Já é consenso que
isso ocorreu em virtude da ausência do Município e do Estado. Como
o próprio nome diz, concessão de serviço público é uma concessão,
quem define a tarifa é o concedente. É assim em qualquer lugar do
mundo. No Brasil, quem define a tarifa é a concessionária.
Evidentemente, para o País absorver essas questões determinadas
pela lei, terá de passar por debates de discussão, de avaliação, que
precisam ser colocados na pauta para que possamos avançar de
forma gradual e sempre.

É importante destacar que, para haver delegação, é preciso ter o
plano. A regulação estabelece como ponto principal a exigência de
contratos na hipótese da delegação. Isso já está determinado desde a
lei de concessões de 1995, mas, no setor de saneamento, sempre
houve a discussão sobre a idéia da cooperação entre entes
federados. Ao colocar a sua companhia estadual como prestadora de
serviços, o Estado estaria cooperando com os Municípios. Com isso,
estabeleceu-se a figura de convênios. Alguns são chamados
convênios de concessão. São utilizados termos que não são figuras
de contrato. Muitas vezes, os investimentos são bastante precários e
nem sequer se define prazo de vigência. Em muitos casos, não há
nem convênio nem termo.

A partir da Lei nº 11.107, que é a lei de consórcio público, aprovada
em 2005, reforçada agora pela política de saneamento federal, para
haver a delegação dos serviços isso tem de estar formalizado em
contrato. Por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, na hipótese de uma
subsidiária da Copasa ou de outra solução, já que o projeto está em
desenvolvimento, a organização regional dos serviços, numa gestão
associada, contrataria os serviços de alguma forma se não quisesse
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prestá-los diretamente. É o que está colocado na lei. A lei detalha
alguns aspectos como: “É necessária a existência de estudo
comprovando a viabilidade técnica, econômica e financeira da
prestação de serviço de forma integral.” Parece-me que isso foi feito
pelo Estado de Minas Gerais, só que o estudo ainda não foi discutido,
e a lei para criar a subsidária já está colocada.

Seria importante discutir esse estudo também com a população,
como defendemos, em audiências públicas, o que, no caso dos
planos, está previsto em lei. No ano passado, tive a oportunidade de
representar o Ministério das Cidades em duas audiências públicas, em
Almenara e em Teófilo Otôni, em que foi discutida a subsidiária.
Nessas audiências, o objeto de discussão não foi o plano, que foi
apresentado bem rápido e sintéticamente, mas a lei da subsidiária.

Na hipótese de contratação do serviço, a regulação tem de estar
definida antes. Estou reforçando essa hipótese de contratação,
porque, como todos sabemos, as companhias estaduais atendem
cerca de 70% dos Municípios brasileiros, com serviços de água. Mas
no Brasil os serviços municipais também são fortes, atendem uma
parcela significativa da população, são antigos - muitos, até mais
antigos do que as companhias estaduais - e estão organizados. É
claro que o que vale para a prestação feita, formalizada em contrato,
vale para os serviços municipais, que, como o Silvano, representante
da Assemae, poderá esclarecer, também têm de fazer planos e
estabelecer a forma de regulação.

A lei estabelece, como diretriz para a regulação, que a reguladora
tem de ter independência decisória e autonomia administrativa e
financeira, ou seja, tem de ter os requisitos para uma atuação
independente, embora seja um órgão público. É claro que, assim, as
normas e diretrizes do contrato são fixadas pelo Poder Público, pelo
Executivo, e a entidade reguladora vai fazer cumprir os contratos, os
planos e essas normas.

É importante ressaltar que há, desde 2005, uma lei que regulamenta
a gestão social de serviços públicos, que podem ser feitos por meio de
consórcio público - forma que, digamos, dá um pouco mais de solidez
ao modelo - ou de convênio de cooperação direta, sempre entre entes
federados. Ou seja, há atualmente duas possibilidades de contratação
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do serviço. Se for por meio de contrato de concessão, ela só pode ser
feita mediante licitação. Quer dizer, a figura de contrato de concessão
sem licitação não existe definitivamente, desde 2005, quando foi
aprovada a Lei no 11.107. Mas a mesma lei estabelece a cooperação
federativa, e, nesse ambiente de cooperação federativa, é possível
contratar um prestador de serviços, com o ente federado participando
dessa cooperação por meio de consórcio ou convênio. Esse prestador
de serviço pode ser contratado diretamente, sem licitação, mediante a
figura do contrato de programa. Dessa forma, a delegação do serviço
dá-se, atualmente, ou por um contrato de concessão, precedido de
licitação, ou por um contrato de programa, precedido da criação do
ambiente da cooperação federativa, que fixa as normas e as diretrizes
para a gestão associada.

Já abordei um pouco as questões do planejamento e da regulação.
O projeto fixa as diretrizes para a prestação do serviço propriamente
dita, seja definindo os aspectos técnicos mais importantes que devem
ser atendidos, alguns deles polêmicos, seja esclarecendo o ponto de
vista econômico e financeiro. Mas, por exemplo, a prestação
regionalizada do serviço fica claramente estabelecida na lei, que
apresenta até mesmo como isso se deve dar. A prestação
regionalizada caracteriza-se por haver um único prestador atendendo
a dois ou mais Municípios, tendo uniformidade de regulação e de
modelo de remuneração, com um órgão de regulação de dentro do
Estado - ele tem de ser de dentro do Estado. Em uma interpretação
atual, isso significa dizer que é preciso ter um único contrato, uma
equação tarifária única, um plano regional e um órgão de regulação de
dentro do Estado. Do ponto de vista da gestão do serviço de
saneamento, isso é um avanço enorme.

Imaginem a Copasa, em Minas Gerais. Não sei exatamente quantos
Municípios são atendidos com água, suponhamos que sejam 600. No
modelo atual, para cada Município atendido, há um contrato, portanto
são 600 contratos a serem administrados.

Estivemos em Brasília, em um evento sobre gestão associada, em
que o Ministro do Supremo, Eros Grau, disse que, se for para levar os
contratos a sério, seria melhor termos menos contratos para
administrar. Em vez de 600 contratos, é muito melhor termos 30 ou
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50. A gestão associada permite isso porque o ente titular do serviço se
associa e amplia a sua capacidade. O Prefeito de Mariana disse isso
aqui claramente. O Município, muitas vezes, não tem condições de ter
uma equipe técnica, uma estrutura, que consiga acompanhar a
evolução, a qualidade, o andamento do serviço e o atendimento ao
munícipe. Ele se associa por meio de consórcio, que pode contar com
a participação do Estado - o Prefeito disse isso -, e a Copasa pode
ajudar as regionais estabelecidas no Estado a fazer os planos. O
Município se associa e faz a gestão associada. O responsável pela
gestão associada contrata o prestador de serviço por meio de um
único contrato. Se essa gestão associada envolver, por exemplo, 50
ou 60 Municípios, será apenas um contrato para todos.

O instrumento existente na lei é fundamental para se melhorar,
modernizar e dar mais dinamismo ao serviço de saneamento.
Também foi dito pelo Prefeito - e faço questão de citar - que é
importante chegar mais rápido às soluções para a população.

Do ponto de vista econômico e financeiro, a lei fixa as formas
possíveis de cobrança pelo serviço, por exemplo, serviço de água e
esgoto, preferencialmente tarifa, mas pode ser adotado outro preço
público; resíduos sólidos podem ser tarifa ou taxa, mas também outra
modalidade de preço público; e águas pluviais, taxa ou algum tributo.
Além disso, ela traz os modelos de cobrança, mas o fundamental é
que ela fixa a importância do equilíbrio econômico e financeiro da
prestação de serviço, da sustentabilidade no tempo. Não significa
dizer que é necessário se sustentar apenas pela tarifa, mas tem de
haver equilíbrio. A lei assegura que pode haver subsídio direto,
tarifário, fiscal e subvenção para investimentos.

Fizemos um estudo recente para o Estado do Piauí e concluímos
que o melhor modelo para uma determinada região do Estado seria
todos os investimentos serem subvencionados, e não pagos pela
tarifa, com exceção da manutenção, a operação e a reposição, no
futuro, desses investimentos. Estes, sim, seriam pagos pela tarifa.
Nesse ambiente de cooperação entre vários Municípios, permitem-se
subsídios entre eles. Evidentemente, deverá ser regulado e com
transparência. Isso foi dito pela Deputada quando citava o que
gostaria de ver no Estado de Minas Gerais em relação à Copasa. A lei
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estabelece que tem de haver contabilidade própria para cada serviço
e para cada Município. Se uma companhia presta atendimento com
água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, como o serviço municipal
de Santo André, ele terá de apresentar, de forma transparente, à
sociedade, ao órgão regulador e aos titulares do serviço como estão
sendo realizadas as despesas, os custos, as receitas no âmbito de
cada um desses sistemas.

É um tema complexo, que precisará ser amadurecido, mas terá de
ser implementado. Sobre regulação, não acho que seja possível
regular, sem que isso esteja separado.

Sobre os aspectos técnicos, há alguns pontos da lei que gostaria de
destacar. Um é o que fala que o órgão regulador e o titular do serviço
através do plano devem fixar os requisitos mínimos de qualidade, com
destaque para a regularidade e a continuidade do serviço, para a
potabilidade e qualidade da água e para a qualidade de efluente de
esgoto. Fala o projeto de lei de uma inovação, com forte discussão,
nesse caso com os ambientalistas, da possibilidade de licenciamentos
ambientais, na área de saneamento para unidades de tratamento de
esgoto ou de tratamento dos resíduos das estações de tratamento de
água, serem implantados de forma progressiva, com metas de
eficiência progressiva. Isso para evitar que só se possa implantar uma
unidade de tratamento de esgoto, com a qualidade máxima exigida
pela norma de classificação do rio, fazendo com que não se consiga
instalá-la. Não se consegue instalar essa unidade com a eficiência
máxima, mas também ela não é instalada com uma eficiência
preliminar menor. Dessa forma, não se faz uma coisa nem outra. A lei
flexibiliza essa questão, que tem de ser normatizada pelos órgãos
ambientais. Assim poderá haver licenciamento ambiental, desde que
haja metas de eficiência progressivas estabelecidas.

A lei também diz que é obrigatória a conexão aos serviços públicos
de abastecimento de água e esgoto sanitário. No caso da água, não
pode haver abastecimento por outra fonte, quando a instalação
hidráulica se encontra conectada à rede pública. Esse é um outro
ponto complexo, polêmico, mas que está na lei defendendo a tese de
que, ao se misturarem as águas de fontes diferentes, não se
consegue manter o controle da sua qualidade. Isso é problemático.
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Em Recife, por exemplo, de 2.500 a 3.000 poços atendem a prédios e
instalações residenciais. A mesma coisa existe em São Paulo e em
Minas. Essas fontes alternativas, hoje, pela lei, não podem estar
conectadas à mesma instalação hidráulica em que está conectada a
rede pública.

Do ponto de vista do controle social, a lei assegura esse controle.
Lamentavelmente, a nosso ver, do ponto de vista dos Conselhos, a lei
permite aos titulares aprová-los, embora não seja obrigatório. A nosso
ver, os Conselhos são fundamentais. O governo federal deu seu
exemplo com o Conselho das Cidades. Foram realizadas duas
Conferências das Cidades em todo o Brasil; e temos um conselho
com forte participação da sociedade civil com todas as entidades
relacionadas ao desenvolvimento urbano, aí incluído o saneamento.
Achamos que esse modelo deve ser reproduzido. Se já existia algum
conselho com essa especificidade para atuar na área de saneamento,
ele poderia ser aproveitado desde que a lei de sua criação alterasse
as questões necessárias para tanto. Enfim, o Conselho é fundamental
a nosso ver. E o controle social está garantido mesmo que não exista
o Conselho. O Conselho poderá existir, mas caso não exista o
controle social assegurará a transparência e o fornecimento de
informações.

Basicamente, abordei algumas questões sobre a parte da lei que
fala das diretrizes gerais para o saneamento, que são de cumprimento
obrigatório pelos entes federados, pelos órgãos e entidades de
governo que atuam no setor de saneamento.

Mas a lei aborda a questão da política federal de saneamento,
fixando as diretrizes para a ação da União em seus programas, em
seus planos, no fomento ao desenvolvimento do setor, no incentivo ao
cumprimento e à implementação da própria lei. Há alguns pontos da
Lei de Diretrizes que dizem que se deve priorizar o atendimento às
populações de baixa renda, os programas de ação do governo,
sobretudo quando se trata do recurso do Orçamento Geral da União,
um recurso a fundo perdido. Deve-se incentivar, fomentar e apoiar a
implementação dos planos, dos instrumentos regulatórios, das
diretrizes e normas para a regulação, e da própria implementação da
entidade que será alocada. Fala da responsabilidade da União para
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elaborar o Plano Nacional de Saneamento Básico e de sua
responsabilidade em fixar um Sistema Nacional de Informações em
Saneamento. Esse sistema já existe hoje, mas com a lei ganha
abrangência e responsabilidades maiores, seguramente terá de fixar
outras ferramentas, outros instrumentos no País. Mas a lei fala do
Plano Nacional e do fomento da União para a criação dos planos
locais e regionais de saneamento. Existem algumas disposições
transitórias na lei, uma refere-se ao caso especial dos resíduos
sólidos, que altera a lei de licitações, permitindo a contratação direta
de associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis e
reutilizáveis. O titular do serviço pode contratar sem licitação, desde
que haja coleta seletiva na área de atuação.

A lei fixa algumas disposições transitórias, alterando a lei de
concessões, a Lei nº 8.987, de 1995. As alterações colocadas fixam
prazos para a transição. O que ocorre com os contratos, chamados
convênios ou termos existentes, e com a inexistência de qualquer
instrumento? Como se deve dar essa transição? Os prazos colocados
estabelecem que, até 31/12/2010, todas as contratações devem estar
regularizadas, desde que, até junho de 2009, determinados
procedimentos e situações dispostos na lei sejam cumpridos, como o
plano, o estudo técnico de viabilidade, o equacionamento de algum
impasse entre o prestador de serviço e os titulares, no que diz
respeito, por exemplo, a indenizações, a pagamentos de vencimentos
não amortizados. Desde que alguns elementos estejam definidos e
firmados entre titulares e prestadores até junho de 2009, o atual
contrato, o contrato não existente e o contrato irregular existente
podem ser prorrogados a cada seis meses, até 31/12/2010.

Alguns destaques da lei são importantes. Eles funcionam mais como
elementos de incentivo à leitura e à compreensão da lei. No Ministério
das Cidades, reunimos a equipe da Secretaria de Saneamento para
uma leitura comentada dessa lei. Fizemos três encontros de quatro
horas para fazer essa leitura comentada da lei. Ela precisa ser lida,
com calma e com bastante discussão, mas representa um avanço
enorme para o setor de saneamento, sobretudo quando se trabalha
como a Lei nº 11.107, que trata da gestão social de serviços.

Agradeço a atenção de todos. Coloco-me à disposição para os
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debates. Muito obrigado.
Palavras da Sra. Vera Monteiro

Cumprimento todos os presentes na pessoa da Deputada Elisa
Costa, a quem agradeço o convite. É um momento muito importante
para debater essa mudança na lei de saneamento. Como bem
colocou o Dr. Ernani, essa nova lei não é novidade para quem vem
acompanhando o tema há dois anos, quando foi aprovada a lei de
consórcios. Temos acompanhado essas mudanças. Hoje, temos uma
demanda no setor de saneamento. Isso significa dizer que o setor de
saneamento hoje demanda uma reunião de esforços do Legislativo e
do Executivo do Estado e dos Municípios em busca da organização
desse planejamento que se pretende para o setor.

Tive a oportunidade de trabalhar no programa Mais Vida no Vale,
organizando, do ponto de vista jurídico, as demandas políticas do
Estado para a formação de um consórcio público que pretende
organizar a prestação de serviços na região dos Vales do
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus. À época, havia a lei de
consórcios públicos, aqui mencionada, que foi a primeira que trouxe
mudança no setor de saneamento. Como bem disse o Dr. Ernani,
tivemos que pensar nesse projeto Mais Vida no Vale à luz dos novos
ditames da Lei nº 11.107; fundamentalmente tivemos que considerar
os contratos de programa e a gestão associada dos serviços.

A idéia de formar um consórcio público é extremamente complexa
quando se imaginam todos os instrumentos que precisam ser
formatados até a formação final do próprio consórcio. Por isso tal
projeto foi dividido em duas etapas: a primeira envolve 9 Municípios, e
a segunda cobre os demais 92 que fazem parte do programa. Os 9
Municípios iniciais - e aqui faço um reforço ao que o Dr. Ernani falou -
apresentavam a realidade concreta do Estado de Minas, bastante
distinta: alguns tinham contrato de concessão para algumas áreas,
mas não para todas as localidades, por exemplo, contrato de
concessão para prestação de serviço de saneamento na sede, mas
não em localidades rurais; alguns Municípios só tinham contrato de
concessão para serviço de saneamento, enquanto outros o tinham
para os serviços de saneamento e de esgoto. Portanto a realidade era
bastante díspar.
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Seria possível, a partir dessa nova legislação, dessa nova visão de
prestação de serviço de saneamento, ampliar os contratos de
concessão existentes? Seria possível manter a situação atual dessas
contratações tal qual formulada no modelo Planasa? A resposta é
não. A Lei nº 11.107 já determinava uma mudança na forma de
prestação desses serviços. Por essa razão, o projeto foi dividido em
duas etapas: a primeira permitiria a formatação desse processo
através de convênios de cooperação e contratos de programa a serem
celebrados com a Copasa; num segundo momento, haveria a
migração desses novos contratos enquanto se formasse o consórcio
para os 92 Municípios e haveria a substituição dos contratos por um
único contrato a ser celebrado com a Copasa ou com uma subsidiária
dela.

Esse modelo agora sofre um impacto que não é novidade, como eu
mesma disse, que é a aplicação da Lei nº 11.445, mencionada há
pouco, que trata das diretrizes nacionais da política de saneamento.
Ela vem na mesma toada de exigir a celebração de contrato de
programa; na mesma toada de reforçar a idéia de gestão associada;
de não permitir que a empresa estadual de saneamento atue como
sendo a reguladora de serviço. É uma quebra, como disse, daquele
modelo Planasa, em que a empresa estadual estabelecia a tarifa,
fazia a fiscalização e planejava as metas de investimento. Então,
desde a Lei nº 11.107, ficou definitivamente estabelecido que essas
relações precisam estar separadas.

Em outras palavras, a lei trouxe um impacto para o Mais Vida no
Vale, ou seja, não basta que essas relações estejam separadas: o
mais importante agora é que os Municípios envolvidos no projeto
participem ativamente na formulação do que o Dr. Ernani chamou de
planos locais, de planos municipais, para que fixem as suas metas de
investimento e políticas públicas para o setor e que isso seja, de
alguma forma, combinado com o Estado. Não se quer mais que o
Estado faça isso sozinho.

Fazendo uma leitura dessa legislação, que vem complementar o que
já existia, de acordo com a lei de consórcios, a empresa estadual não
pode mais prestar o serviço no modelo Planasa.

Portanto, como disse o Dr. Ernani, quanto aos contratos existentes
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ainda há um período de transição. Acredito que os contratos com
prazos válidos vão continuar a existir até o final, mas, encerrando-os,
teremos que migrar para o novo modelo. É aqui que entra também o
projeto Mais Vida no Vale. Qual é esse novo modelo? Seja um
Município isolado, seja um consórcio, seja uma região, é preciso
estabelecer as políticas públicas de saneamento nessa localidade.

É possível ao Município optar por transferir a prestação desse
serviço ao Estado, à companhia estadual. A transferência dessa
prestação se dará por meio do Contrato de Programa, que em tudo é
muito parecido com um contrato de concessão, só que é um contrato
que terá de ter um regulador externo ao prestador de serviço. A leitura
da lei nos deixa muito clara a necessidade de criação de uma
entidade reguladora, de uma agência reguladora para fiscalizar a
prestação desse serviço. Então, imaginando que esses Municípios da
região do Vale do Jequitinhonha transfiram a prestação de serviço, por
meio do Contrato de Programa ou por meio de um consórcio, que fará
um contrato com a Copasa, imaginando uma situação como essa o
Estado precisa organizar-se, criar uma entidade reguladora
independente, uma agência reguladora no setor de saneamento. Pode
ser no setor de saneamento ou pode ser uma agência reguladora
multissetorial. Trago o exemplo de como o Estado de São Paulo está-
se organizando para responder às demandas da nova lei, porém é
necessário que uma agência reguladora faça esse controle externo à
companhia estadual de saneamento, que será a prestadora dessa
atividade. Mas não basta só isso. Como expôs aqui o Dr. Ernani, não
só os Municípios precisam organizar-se, mas também o Estado
precisa organizar sua política pública de saneamento. Diferentemente
do Estado de Minas Gerais, no Estado de São Paulo quase 200
contratos celebrados na década de 60 estão-se encerrando agora,
uma vez que não podem ser renovados, por conta da nova legislação.
Os prazos não podem ser prorrogados, tampouco pode haver uma
situação provisória.

A celebração desses novos contratos demanda que o Município se
organize e aprove planos. Muitas vezes, os Municípios não têm
capacidade de se organizar e de debater os objetivos em suas
Câmaras Municipais, nem de fazer estudos econômico-financeiros
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para a aplicação de recursos, e esses recursos virão do Estado.
Então, haverá necessidade de abertura de um canal de comunicação
entre o Município e o Estado, para a realização de sistemas
municipais.

O Estado precisa organizar-se, não só para criar seus planos
estaduais, seus planos regionais, mas também para saber como
orientará, de alguma forma, a ação da sua companhia estadual dos
investimentos que serão realizados. Nesse sentido, hoje está em
debate um projeto de lei, no Estado de São Paulo, que prevê a criação
de uma agência reguladora que, possivelmente, incluirá o setor de
saneamento, assim como o setor elétrico e o de gás, fazendo uma
junção da Comissão de Serviços Públicos do Estado de São Paulo -
CSPE -, trazendo tudo para uma única entidade reguladora, de modo
a minimizar os custos regulatórios. Então, temos aqui a demanda de
coadunar todas essas atividades em uma única agência.

A segunda atividade dessa legislação seria estruturar essa agência
reguladora, porque se o Estado receber essa demanda municipal para
que sua companhia estadual preste o serviço de saneamento, precisa
prover essa entidade independente, externa à companhia, para
controlar a própria atividade da companhia dos pontos de vista
financeiro, social, de fiscalização de metas, do próprio serviço. A
atividade dessa entidade reguladora é bastante complexa, porque a
legislação permite que o Município não transfira à Copasa a prestação
de serviço, mas transfira à agência reguladora estadual a regulação
de uma companhia municipal, por exemplo. Nada impede que uma
companhia municipal preste serviço. E a regulação deve ser externa,
do mesmo jeito. Em um Município que tem uma autarquia municipal, o
ditame da lei se aplica da mesma forma. Mesmo que seja municipal,
deve haver um controle externo à própria prestadora de serviço.
Então, imaginamos que haverá casos em que os Municípios, ao invés
de criar uma estrutura administrativa no Município para regular a
atividade, ainda que municipal, de um serviço prestado por uma
empresa municipal, vão optar por transferir essa atividade, com
independência, para uma agência reguladora estadual. Isso cria ainda
uma outra dificuldade de organização dessa entidade reguladora.

O Estado preocupa-se em criar essa agência, em estruturar esses
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planos que foram mencionados. Num primeiro momento, debateu-se
sobre a possibilidade de o Estado estabelecer um plano plurianual de
saneamento, um plano que crie um período de oito anos de grandes
metas para o setor de saneamento, em que seja possível ao Estado
estabelecer regras, diretrizes, objetivos e programas gerais para a
prestação de serviço público de saneamento básico em todo território
estadual, de modo que isso seja vinculante para os Municípios.

Como o tema saneamento também envolve a questão dos resíduos
sólidos, drenagem, lixo, ainda que reconheçamos que a titularidade do
serviço de saneamento seja municipal, independentemente da
discussão em relação ao tema da titularidade nas regiões
metropolitanas, o Estado tem uma série de competências para, ao
menos, fazer com que haja uma motivação para a realização de
investimentos em todo o Estado. Ainda que haja a necessidade de
planos estaduais, titularidade municipal, deve haver uma cooperação
com a atividade do Estado, uma cooperação em relação ao
planejamento. O Estado tem trabalhado na idéia de estabelecer um
plano plurianual, genérico, que induza às planificações locais, para
que esse plano seja regulamentado, anualmente ou bienalmente, por
um decreto estadual que estabeleça metas mais concretas. Que o
Estado também crie um plano anual de metas de investimento. Isso
tudo precisa estar coadunado com as planificações locais. A
dificuldade dessa articulação decorre do fato de que, muitas vezes, os
investimentos são feitos pelo Estado em regiões como essas dos
Vales do Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus. Não basta uma
iniciativa meramente local, se esse serviço será transferido por uma
prestadora estadual. Essa necessidade de cooperação é
extremamente importante. Fala-se, inclusive, em utilizar órgãos do
Estado para oferecer técnicos para ajudar os Municípios a elaborar os
seus próprios planos, com capacidade técnica para fazer o que se
imagina que possam ser planos concretos, o que, fundamentalmente,
passa pela lógica das metas de investimento, da expansão e da
universalização dos serviços. Sem que isso seja feito, não é possível
que o contrato de programa estabeleça as tarifas que serão aplicadas.
Não se quer mais que as tarifas sejam transferidas para a Copasa
para que ela defina uma única tarifa para o Estado, sem que haja
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diferenciações regionais. É contra isso que a legislação se posiciona.
A legislação quer que haja transparência na definição desses critérios.
Dentro dessa lógica da transparência, deseja-se que essas tarifas
estejam definidas desde a celebração do contrato de programa. De
quanto será a tarifa, quanto será a tarifa específica para determinado
Município? Ora, para definir isso, são necessários estudos bastante
complexos a respeito da capacidade financeira e econômica dos
serviços no Município específico. Não é desejável que essa tarifa seja
transferida meramente para uma definição futura. Não é isso que se
pretende. Pretende-se que haja transparência, para o efetivo controle
dessa atividade. Trata-se de uma mudança de posicionamento em
relação ao que havia antes. Isso é muito diferente dos contratos de
concessão atualmente existentes, que herdamos do modelo Planasa,
que tinha uma lógica inicial decorrente do investimento que era
totalmente centralizado por meio do Estado. Agora que se fortalece a
função dos Municípios também se fortalece essa necessidade de
planejamento, de organização e de definição de metas de
investimentos desse setor.

A legislação, portanto, é muito clara. Não é possível mais haver
nenhuma outorga a partir de agora. Já vivemos essa realidade. Não é
possível mais celebrar nenhum contrato. Não pode haver nenhum
contrato de concessão nem contrato de programa sem licitação. É
possível um contrato de concessão ser feito por meio de licitação. Não
é possível celebrar nenhuma nova outorga do serviço de saneamento
básico pelo titular dos serviços sem que as exigências da Lei nº
11.445 sejam cumpridas.

Por isso, hoje, estamos num momento bastante delicado, que é o
chamado momento de transição. Se o Estado não fizer essa lição de
casa, se o Município também não a fizer, estaremos num momento de
paralisação.

Não é possível prorrogar os contratos atuais e celebrar novos. Por
isso, foi dito que as regras de transição precisam ser estabelecidas,
especialmente nos casos em que há contratos sendo encerrados e em
que são necessárias novas outorgas, que já dependem dessa
estrutura organizacional, regulatória e institucional aqui mencionada.

Já demos um novo passo. Encerro a minha participação lembrando
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o seguinte: estamos tratando das complexidades relativas ao
saneamento básico, mas, como diz a lei, ele envolve resíduos sólidos
e drenagem. Se trouxermos essa discussão para a legislação
estadual, ela ficará muito mais complexa do que podemos imaginar.
Esse novo debate envolveria uma série de outros interesses, cuja
organização, por meio de planos estaduais, deverá ser extremamente
importante. Não podemos nos esquecer de que esse debate diz
respeito à criação de uma lei estadual para o setor.

Do ponto de vista do Programa Mais Saúde, quando se pensou, em
âmbito estadual, na criação de uma subsidiária da Copasa - até onde
pude acompanhar os debates - para estruturar juridicamente os
trabalhos, posso afirmar que essa idéia surgiu exatamente para
responder à questão que expus antecipadamente. É necessário que,
agora, os contratos sejam transparentes no que diz respeito aos
investimentos e tarifas a serem aplicadas em cada uma das
localidades. Essa necessidade de individualização das metas e dos
investimentos fez surgir essa idéia relativa à criação de uma
subsidiária da Copasa, para que se dê transparência ao Projeto Mais
Saúde no Vale, a fim de que não sofra uma contaminação negativa e
não se permita uma estrutura tarifária bastante diferenciada em uma
região cuja capacidade de pagamento dos usuários e investimento
das Prefeituras são baixíssimos e onde a necessidade de uma forte
participação do Estado na realização do investimento é bastante
significativa. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Léo Heller
Bom dia a todos e a todas! Inicialmente, cumprimento a Assembléia

Legislativa pela organização deste importante ciclo de debates. É
sempre muito importante que o tema relativo ao saneamento seja
objeto de exame e de um olhar por parte do nosso Legislativo.
Esperamos que este ciclo de debates cumpra esse papel.

O tempo disponível para a manifestação desta Mesa está
rapidamente em redução, e 15 minutos é um tempo bastante escasso
para o que gostaria de dizer.

Neste curto espaço de tempo, farei alguns comentários em relação à
legislação federal sobre o saneamento e tentarei ordená-los em uma
certa perspectiva histórica, pois isso me parece importante. Com uma
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ou duas palavras, procurarei avaliar a influência dessa legislação
sobre o atual momento por que passa o Estado em termos de uma
possível reorganização dos seus serviços de saneamento.

Inicialmente, reafirmo o que foi dito pelo Ernani. A nova legislação,
sem dúvida nenhuma, representa um avanço na organização, na
lógica e na visão da política pública que a área do saneamento poderá
passar a ter a partir de então, neste país.

Embora tardiamente, ao assumir o saneamento como um serviço
essencial, um direito humano fundamental, um direito à cidadania,
essa reorganização coloca em cena alguns princípios fundamentais.
Digo tardiamente, porque era de se esperar que essa tomada de
consciência tivesse ocorrido há pelo menos 20 anos.

A partir do momento em que o País se redemocratizou, fato que
aconteceu em meados da década de 80, e principalmente depois da
Constituição de 1988, várias políticas públicas passaram a incorporar
ingredientes mais democráticos, de maior controle social e de maior
compromisso com a sociedade. Lamentavelmente, o setor de
saneamento, ao longo desse período, resistiu à incorporação desses
ventos democráticos que passaram a soprar desde então.

A nova lei, sem dúvida nenhuma, coloca, num instrumento legal,
princípios que outros setores já incorporaram há mais de duas
décadas e que são importantes e relativamente óbvios. Quem os lê
não consegue imaginar como não haviam sido enunciados com
clareza anteriormente. Muitos desses princípios já foram bem
explicados pelo Ernani, mas vale a pena salientá-los.

A reafirmação do saneamento básico numa dimensão mais ampla
que o abastecimento de água e o esgotamento sanitário precisa ser
muito bem destacada. O setor acadêmico vem trabalhando com esse
conceito há muitos anos, mas o fato de isso ser posto numa legislação
pode propiciar um avanço importante, a ponto de tornar anacrônica a
denominação de algumas companhias de saneamento que se dizem
estaduais, porém não fazem o saneamento com a abrangência que a
lei indica, o que pode levá-las a ter seus nomes modificados.
Provavelmente, passarão a ser denominadas companhias de
abastecimento e esgotamento sanitário.

O princípio da participação social e do controle social está muito
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bem enunciado na legislação, embora, em virtude das dificuldades na
negociação dessa lei que acompanhamos em 2005, os instrumentos
para sua efetivação não estejam concretamente previstos.

Essa lei, combinada com a lei  de  consórcios, traz uma nova
relação - mais ética do que a atual - entre os entes federados; traz os
princípios da fiscalização e da regulação, como bem explicou a Dra.
Vera; reconhece dimensões do saneamento em relação à saúde
pública e ao meio ambiente, o que também é fundamental; traz muito
fortemente o princípio do planejamento, da avaliação e do caráter
público das ações; enuncia os princípios da universalidade, da
integralidade e da eqüidade; chama a atenção para a necessidade de
tecnologia apropriada e de integração da área de saneamento com
outros setores das políticas sociais da Nação; além do mais, traz
instrumentos para a efetivação de todos esses princípios. Certamente,
tudo isso deve ser considerado um avanço. Não tenho dúvida ao fazer
essa afirmação.

Talvez seja “não” a resposta à pergunta sobre se essa é a lei dos
nossos sonhos, a lei dos sonhos dos segmentos do setor que, ao
longo de 20 anos, vêm lutando para avançar numa direção mais
democrática e mais comprometida com a população. Talvez
sonhássemos com uma lei ainda mais avançada. Mas essa é a lei
possível, é a lei ditada pela correlação de forças que a negociou. Em
razão disso, não nos devemos sentir frustrados. Ao contrário,
devemos saudar esse novo instrumento e trabalhar para que ele,
efetivamente, atinja os objetivos a que se propôs.

Outra questão seria: é suficiente termos uma lei como essa?
Definitivamente, não. A lei é um dos instrumentos, e, ao contrário, traz
muitos desafios para se transformar em realidade concreta. São
muitos e muitos desafios. Diria que os desafios ocorrem em dois
níveis; um seria o político. Será necessária uma luta política para que
os princípios sejam incorporados pelos governos estaduais e
municipais e até mesmo pelo governo federal, que não está coeso.
Aliás, estamos em um momento de mudanças ministeriais, o que
poderá provocar retrocessos - esperamos que não - e desafios no
campo técnico. Vários dos princípios estabelecidos em lei, dos
instrumentos previstos em lei, necessitarão de aprofundamento, de
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melhor compreensão e formulação.
Apenas a título de exemplo, destacaria o instrumento dos planos de

saneamento municipais, estaduais e federal. A elaboração de um
plano adequado impõe uma abordagem técnica adequada. Há receio
de que essa exigência desencadeie um processo de formulação de
planos sem o devido cuidado, apenas para se cumprir uma exigência
burocrática, de modo a não atingir o seu objetivo. Parece-me muito
importante colocar toda a inteligência intelectual do País a serviço de
pensar bem em como esses instrumentos devem ser praticados nos
diversos níveis federativos. Se pensarmos na legislação em uma
perspectiva histórica - sou um dos acadêmicos que procura enxergar,
com maiores detalhes e cuidado, a história do saneamento no País -,
veremos que a história do saneamento brasileiro tem transcorrido sem
linearidade nítida, com muitos atalhos e desvios. Não há uma avenida
linear que mostre como têm ocorrido os eventos de construção
relativos ao saneamento no País.

Percebemos que, ao longo da história, houve momentos de avanço
na inclusão da população no serviço de saneamento. É muito
interessante notar que esses avanços, muitos são específicos ao
longo da nossa trajetória, ocorreram em razão de forças externas ao
setor de saneamento, e não por uma ação a partir desse setor. Houve
momentos mais distantes em que o saneamento avançou em termos
de cobertura populacional em razão de interesses econômicos. Por
exemplo, em meados do séc. XIX, foi necessário sanear os portos
brasileiros a fim de se fomentar a economia de exportação. Nos anos
50 e 60, houve avanços em razão da ajuda externa norte-americana
em sanear áreas em que se tinha interesse econômico. Em outros
momentos, o saneamento avançou por razões de saúde pública,
como no início do séc. XX, na década de 10, conhecida como a era do
saneamento, em que se percebeu que ou se saneava o País,
especialmente a zona rural, ou as epidemias passariam a atingir os
ricos. A ausência de saneamento nas áreas pobres ameaçava os
ricos. Era a época da interdependência sanitária. No início das
décadas de 60 e 70, ocorreu o fenômeno da urbanização como
grande motor para que as cidades fossem saneadas. Daí, a
formulação do Planasa.
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Por outro lado, tivemos também momentos de muito retrocesso em
relação ao saneamento do País, por várias razões externas, como no
início do séc. XX, em que empresas privadas inglesas operavam o
sistema de saneamento das principais cidades brasileiras, como São
Paulo, Rio de Janeiro, Santos e Fortaleza. Essas empresas
procuravam sanear apenas os centros dessas cidades, cuja
população tinha condições de pagar pelos serviços prestados,
deixando a periferia à margem. Com a crise econômica, houve
grandes retrocessos também na década de 80 e na década de 90,
com a política de ajuste fiscal estabelecida pelo governo federal.

Enfim, gostaria de explorar um pouco mais esse assunto. Mostro
esses pontos para dizer como os fatores externos ao setor de
saneamento têm sido motores muito mais importantes para sua
evolução do que a própria iniciativa e a organização interna, a partir
das preocupações internas ao setor. Isso traz lições para nós.
Precisamos estar atentos ao percurso histórico e projetá-lo para o
futuro do setor de saneamento, até mesmo no momento da
implementação da lei. A falta de uma autonomia de formulação e de
um espírito de corpo do setor que lute pela ampliação das ações a
toda população deixaram o setor muito à deriva e ao sabor das forças
externas. Isso pode explicar alguns dos anacronismos que ocorreram
nessas 20 décadas. Enquanto o País se democratizava, o setor
resistia à incorporação de instrumentos mais democráticos. Enquanto
o País colocava uma série de controles sob a ação do poder público,
como o Ministério Público e a fiscalização feita por parte da própria
sociedade, o setor assumiu uma característica de maior autonomia,
criando empresas de economia mista que pouco prestam contas à
população. Enquanto os movimentos sociais se organizavam de forma
notável no País, nesse período percebemos poucos movimentos
sociais organizados no setor de saneamento, com a honrosa exceção
para o movimento sindical. Enquanto o País fez movimentos no
sentido de descentralização, o setor fez um movimento contrário,
centralizando-se. Enfim, esse anacronismo entre o que aconteceu na
vida nacional nos últimos anos e o que não aconteceu no setor de
saneamento nesse período precisa ser compreendido até para
prevermos mecanismos para que os avanços trazidos pela lei sejam



1830

efetivamente colocados em prática. Podemos observar um exemplo
disso no Estado de Minas Gerais. Em 1994, esta Assembléia aprovou
uma lei, sancionada pelo Governador do Estado, alterando
profundamente a política de saneamento do Estado, mas não foi
implementada. Essa lei traz muitos princípios que a lei federal
incorpora. A idéia dessa lei é a criação de uma política estadual de
saneamento com base numa constatação de que o Estado tem feito
saneamento exclusivamente por meio da Copasa, que não opera
todos os sistemas, todos os Municípios do Estado, opera muitos em
água, poucos em esgoto e não enxerga o saneamento com toda a sua
abrangência de resíduos sólidos e drenagem urbana. Por isso se
torna uma política fragmentada e parcial. Nesta mesa não estamos
discutindo sobre subsidiárias, mas penso que a análise da
reestruturação da Copasa, com a criação da subsidiária, não pode e
não deve ser feita sem considerar o contexto histórico e institucional
atual. Estamos em um Estado que não tem uma política estadual de
saneamento. Isso não pode ser ignorado. A Copasa passou por uma
importante transformação no ano passado e não contou com a
participação da sociedade ao abrir seu capital na bolsa. Isso resultou
numa ampla participação de empresas estrangeiras no seu capital.
Esse momento certamente desencadeou várias mudanças na
orientação da gestão da empresa, excessivos aumentos tarifários,
realização de lucros e transferência de lucros para acionistas. Não
podemos desconhecer esse fato. Pensar na nova proposta
desconhecendo esse contexto é como olhar para uma árvore e não
enxergar a floresta. Temos uma certa visão ambientalista e sabemos
que proteger a árvore sem nos preocuparmos com a biodiversidade
que a cerca é insuficiente para proteger essa própria árvore. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Marcos Tadeu Abicalil
Deputado José Henrique, para nós, da Aesb, é uma honra estar

presentes na Assembléia de Minas Gerais, com tantos companheiros
da Copasa. Inicio minha exposição congratulando-me com todos os
colegas de companhias estaduais e com o Estado de Minas Gerais.
Trarei um pouquinho de história, que julgo muito importante.

Essa lei nacional, que se consubstanciou em grande entendimento e
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se mostrou possível porque foi calcada na realidade que temos hoje e
na realidade possível que temos de conquistar no dia de amanhã, é
sinal de ponderação e de equilíbrio. Só foi possível chegarmos a esse
ponto, ressalto isso, em virtude da participação do Estado de Minas
Gerais e dos demais Estados, por meio do Fórum de Secretários
Estaduais de Saneamento, que levou ao Congresso Nacional uma
proposta alternativa de lei. Foi apresentada uma proposta alternativa a
um modelo que destruiria as companhias estaduais. Essa oposição
entre um modelo de destruição de companhias estaduais e outro que
preservava tais companhias gerou um debate muito forte, a um ponto
de equilíbrio, a uma lei ponderada possível.

Gosto de ressaltar que em todos os debates legislativos realizados
em Brasília, em diversas reuniões com o setor, com o governo federal,
com associações e entidades que militam na área de saneamento,
sempre o nome de Minas Gerais foi levado à mesa como exemplo de
ponderação e equilíbrio, além de levar também à mesa Estado e
Prefeitura, Município e Copasa, mostrando a possibilidade de um
entendimento essencial ao setor. Os resultados dessa lei devem muito
a esse esforço de equilíbrio e de ponderação patrocinado pelos
Estados, com sua proposta alternativa, que levou a um entendimento.

Por que ressalto isso, Deputada Elisa Costa, que tem relação direta
com suas observações iniciais? Superada a etapa de aprovação da lei
federal, sua implementação, seu detalhamento, sua regulamentação
cabem agora não mais à esfera federal, mas às esferas estaduais e
municipais, ou seja, no jargão popular, a bola da vez agora está com o
Estado de Minas Gerais e com cada Estado deste país. A bola da vez,
no tema da regulação, está com cada Município do Brasil.

Relembrando as palavras do Prefeito Celso Cota sobre as
dificuldades dos Municípios, sobre a importância da cooperação
federativa e sobre o apoio dos Estados a cidades pequenas e pobres,
maior relevância ganha o papel do Estado na complementação, na
definição desse instrumento regulatório de nível estadual, não apenas
quanto às ações do Estado, mas também na cooperação que deve
desenvolver com os Municípios. Minas Gerais, salvo engano, é o
primeiro Estado cuja Assembléia inicia o debate sobre a lei federal
colocando, assim espero, em sua agenda, a regulação dessa lei que
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define diretrizes para o saneamento básico.
O que significa essa lei? Por que essa lei? Por que temos de ter

uma lei? Como o setor de saneamento vive momentos de maior
dificuldade e de maior pujança, necessita de ajustes. Nos anos 60,
como disse o Prof. Léo Heller, o Brasil crescia a taxas urbanas entre
5% e 8% ao ano. Havia uma explosão demográfica urbana que
obrigava a uma rápida previsão de infra-estrutura. Não entraremos no
mérito do momento autoritário, do regime militar, mas no mérito do
resultado que o plano gerou. Esse plano, ou seja, um modelo regional
de serviços, incluiu, em 30 anos, 93 milhões de pessoas no serviço de
água e 67 milhões de pessoas no serviço de esgoto. Esse é um feito
notável, que não se pode jogar fora.

Houve um ajuste nos anos 60 com o novo modelo. Entretanto, esse
modelo perdeu o vigor principalmente a partir da segunda metade dos
anos 80, agravou-se no início dos anos 90 e obteve estabilidade
razoável nos últimos 10 anos, mas num nível muito baixo.

Essa redução de pujança necessitava de uma reforma para apontar
o caminho do futuro. Aí surge a importância dessa lei, que vem não
para resolver o problema do saneamento, porque, para isso, é preciso
investimento e gestão. A lei vem para criar um instrumento importante,
que defina as regras do jogo e as condições em que a gestão e o
investimento deverão acontecer, de modo que provamos a todo
cidadão brasileiro o direito do acesso a um serviço básico, como água
e esgoto em sua casa. Isso ainda falta para milhões nas cidades.

E muito pouco se fala - e aí foge da atuação das empresas
estaduais e também da Copasa - do saneamento rural. Não temos
uma política específica nacional para o saneamento rural. É uma área
em que se concentra o maior problema de déficit e grande parte do
impacto na saúde pública e na vida das pessoas. Ainda não
conseguimos resolver a lacuna de uma política de saneamento rural
no Brasil. Milhões de domicílios rurais no País não dispõem sequer de
um banheiro. E um banheiro não é uma solução de companhia de
saneamento, mas uma solução de habitação, de condição de moradia,
que deveria estar vinculada a programas de renda, por exemplo, o
Bolsa-Família. Aguardamos o desenvolvimento do setor, e,
infelizmente, o PAC não avança nessa área. Não é uma atuação
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nossa, mas do setor de saneamento rural.
Colocada a reforma regulatória, o que temos de fazer daqui para a

frente? Isso é importante. A lei estabeleceu regras, que o Ernani
longamente explicou, tendo a Dra. Vera comentado alguns outros
aspectos, mas ela deixou algumas lacunas, que eu gostaria de
salientar. A mais importante delas se refere aos prazos de
implementação da lei, porque, desde 22 de fevereiro, qualquer
Município que não tenha o plano, a regulação e, vou frisar a
expressão, “uma entidade” - não é órgão - reguladora independente e
autônoma que regule o serviço... Por que entidade? Porque, no nosso
sistema jurídico, entidade é uma estrutura pública de direito, própria,
específica, portanto uma autarquia ou uma fundação, não uma
Secretaria de Estado. Nenhum Município, ou poucos no Brasil
dispõem disso. Apenas cinco Estados contam com isso, funcionando
em saneamento na regulação, ainda não no plano. Para fazer a
implementação, é preciso um prazo, um ajuste.

Falando da realidade objetiva, o plano diretor municipal para 20 mil
habitantes é uma obrigação constitucional desde 1988, de acordo com
o art. 181 da Constituição Federal. Em 2007, passados quase 20 anos
do mandamento constitucional, ainda não todos os 700 e poucos
Municípios que teriam a obrigação de fazê-lo estão conseguindo fazer
os planos diretores urbanos, que têm complexidade muito
diferenciada, porque é um plano diretor com planejamento de água e
esgoto, ainda mais quando se junta o serviço de drenagem, que lhe é
distinto.

Portanto, para dar legalidade e viabilidade ao setor, é preciso corrigir
essa lacuna legal que foi a retirada de um prazo de transição, para
trabalharmos num ambiente de tranqüilidade, que nos permita fazer
planos, não para ter um plano no papel feito por corte e cola de
consultor, mas um plano efetivo, pra valer, feito em cooperação entre
Estado e Município, discutido com a sociedade local ou
regionalmente, na forma indicada pelo próprio Prefeito Celso no início
deste seminário.

Para isso, tem de haver um prazo. Na solução do prazo, para corrigir
a lei, é preciso uma lei federal. Estou realçando esse ponto de a lei
federal precisar ter algum ajuste legal, porque se falou muito na
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imprensa que o governo federal vai regulamentar essa lei. Ontem
mesmo tive acesso a parecer de um advogado do governo, que trata
da regulamentação da lei federal por decreto. É importante, Deputado
José Henrique, destacar isso porque a lei regulamenta o art. 21, XX,
da Constituição, que estabelece que compete à União definir diretrizes
gerais para o saneamento básico. Diretrizes gerais são regras gerais.

A lei definiu o que deve ser feito por Estado, por Município, por
quem presta serviço nos campos da política pública, da regulação dos
serviços, da formalização de contrato, da identificação da entidade
reguladora, de como se estruturam as tarifas e de como se prestam os
serviços. Essa é a regra geral. É da esfera exclusiva dos entes
federados definir como o serviço será feito: se por contrato de
programa, se por contrato de concessão, se é individual, se é regional,
se o controle social será por meio de audiência, consulta, conselho,
comitê. Compete aos Estados e aos Municípios, concorrentemente, ou
seja, além do que a União estabeleceu, fazer a sua aplicação
localmente, apropriando, detalhando e regulamentando essa
legislação federal para os níveis municipal e estadual.

Portanto, o Poder Executivo federal não pode legislar passando por
cima do Congresso Nacional e dos legislativos municipais e estaduais,
porque isso fere a Constituição em seu art. 18, que trata da autonomia
dos entes federados. Alguns juristas dirão que a lei de diretrizes
nacionais deve ser regulamentada por decreto se houver delegação
legislativa para tal. Essa lei não prevê nenhuma delegação legislativa
para que o Executivo Federal a regule por decreto, por portaria ou por
qualquer outra coisa, impondo ao Município e ao Estado o
entendimento do tipo “a” ou do tipo “b”. O Congresso Nacional não
outorgou esse poder à União.

Chamo a atenção disso para que, daqui para frente, o detalhamento
dessa lei seja feito por legislações municipais e estaduais. É
importante ressaltar que essa lei previu, reconheceu e regulou os
serviços regionais, aqueles que a Copasa presta. Para nós, que
trabalhamos nesse setor, é bom vir a um lugar com opiniões tão
distintas, tão contraditórias em muitos temas e identificar um
consenso: a qualidade dos serviços que a Copasa presta em Minas
Gerais num ambiente de dificuldades fiscais, de financiamento, etc. É
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preciso identificarmos a importância da Copasa para o Estado de
Minas Gerais.

Essa lei, que trouxe regras, que tem uma lacuna e precisa ser
regulamentada pelo Estado e pelos Municípios - mas não por decreto
federal, pois isso criará problemas jurídicos importantes -, teve
aspectos muito importantes aprovados no Congresso. Isso foi
resultado de um acordo firmado entre os agentes do setor que
estavam lá representados e que foram vetados pelo governo federal.

Deputado, destaco dois pontos fundamentais para o setor. O
primeiro é o tributário. Desde 2003, as companhias de saneamento
foram alvo de um enorme aumento de tributos federais: PIS-Cofins.
Hoje, 8% da tarifa que cada cidadão paga na sua casa são apenas
para o pagamento do PIS-Cofins. Ou seja, R$1.400.000.000,00 saem
das empresas e vão para o Tesouro Nacional. Esse dinheiro não volta
para o setor. Talvez volte agora pelo PAC. Um dispositivo muito
inteligente dessa lei era não dar isenção tributária. Segundo ela, o
investimento feito com recursos do operador, qualquer que seja ele,
será usado para abater o PIS-Cofins. Ou seja, era um incentivo ao
crescimento. Infelizmente, o governo vetou esse acordo, e o PAC não
destinará os R$1.400.000.000,00 para o incentivo ao investimento,
mas no máximo R$240.000.000,00.

Tomara que hoje, na reunião que está havendo com o Presidente da
República e os Governadores, em que esse é um dos cinco pontos
prioritários na agenda dos governos na questão do PAC, consigamos
retornar esse dinheiro para o setor de saneamento básico. Na
verdade, estão tirando dinheiro do setor para fazer outras coisas, e
não para investir em água e esgoto.

Outro ponto muito importante, que nos deixa preocupados com o
futuro, é que o governo vetou outro dispositivo relativo a custo. Hoje,
cobra-se cada vez mais pelo uso do subsolo nos Municípios; para
cada metro de cano enterrado, vai-se pagar uma taxa municipal. Isso
está-se proliferando pelo Brasil; para cada metro de adutora ou de
emissário que corta ou vai ao longo de uma rodovia estadual ou
federal, paga-se o uso de faixa de domínio. Em Minas Gerais, a
adutora vai custar, anualmente, cerca de R$16.000,00 por quilômetro
ao DNER. Mas o governo vetou esse dispositivo sob a alegação de
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que, se reduzirmos esse recurso, vamos aumentar o pedágio. Ou
seja, queremos que o usuário de água e esgoto, pobre, subsidie o
usuário de carro, para que este pague menos pedágio. Mais grave
ainda é a bola de neve do tributo que será cobrado pelo uso do
subsolo.

É importante destacar esses pontos, porque a lei é um marco - veio
para nos dar instrumentos para seguir em frente e alcançar no prazo
mais curto possível o que todos queremos, que é o acesso aos
serviços universalizados -, mas, como tudo é um processo, ela precisa
de ajuste; de implementação nos âmbitos estadual e municipal com
foco na cooperação federativa, na preservação da economia de
escala, dos benefícios da agregação expressos na Copasa, como
prestação de serviço, e, futuramente, nos planos e na regulação de
âmbito regional. Mas também são necessários ajustes para que
consigamos tanto dar segurança jurídica para que a Copasa possa
desenvolver mais e melhor os seus serviços, quanto chegar à redução
da carga tributária, que nos tem subtraído importantes investimentos e
dificultado um alcance mais rápido dos serviços.

Para encerrar, lembrando que daqui a duas semanas o mundo
comemora o Dia Mundial da Água, quero dizer que, sobre o tema da
água, o último relatório de direitos humanos da ONU, divulgado em
dezembro do ano passado, é um alerta para nós. O Brasil e a Bolívia
são os únicos países da América do Sul cujos cenários apontam para
o não-cumprimento da meta do milênio. Reverter esse quadro, para o
que a lei é importante e necessária, mas não suficiente, é um desafio
que todos temos daqui para a frente. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Silvano Silvério da Costa
Bom dia a todos. Nas pessoas dos Deputados José Henrique e Elisa

Costa, quero agradecer o convite e a oportunidade oferecida pela
Assembléia Legislativa. Também quero saudar os companheiros de
Mesa e todos os demais participantes deste evento, reconhecendo
minha satisfação em estar presente e em poder rever alguns amigos
que não via há muito tempo - mais velhos, alguns com cabelos
brancos ou carecas, entre os quais me incluo, outros mais gordos; de
qualquer forma, é um grande prazer poder participar deste debate
com vocês.
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Vou apresentar a visão da Assemae a respeito da lei do
saneamento, a Lei no 11.445, para contribuir para uma reflexão
conjunta sobre aquilo que, no Estado de Minas Gerais, vai-se traduzir
na formulação da lei estadual de saneamento. Antes, porém, gostaria
de fazer uma breve apresentação da Assemae, para os que não a
conhecem.

A Assemae é a Associação Nacional dos Serviços Municipais de
Saneamento. No Brasil, temos 1.600 Municípios autônomos em
relação à água, entre eles a Capital do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre; na Região Metropolitana de São Paulo, vários Municípios com
mais de um milhão de habitantes, como é o caso de Guarulhos, de
cujo serviço municipal autônomo de água e esgoto sou um dos
diretores; a cidade de Campinas, também com mais de um milhão de
habitantes; a Capital do Acre, Rio Branco. Enfim, temos vários
Municípios autônomos, com algo da ordem de 4 mil serviços
autônomos de esgoto no País. Na verdade, é o contrário. A maioria
dos Municípios brasileiros tem concessão das companhias estaduais
para água, mas isso não acontece em relação ao esgotamento
sanitário. Aproximadamente, quatro mil Municípios brasileiros não têm
concessão das companhias estaduais e são servidos pelos serviços
autônomos. A Assemae é uma entidade fundada em Minas Gerais, no
Triângulo Mineiro, em um momento em que os Municípios discutiam o
ingresso, a disputa de recursos governamentais para aplicação no
setor e a cobrança de energia elétrica nos serviços autônomos.

Começarei fazendo um contraponto momentâneo, Marcos Tadeu,
para dizer que o PAC nos traz um cenário completamente novo e
promissor. O PAC tem seus problemas, pois esqueceram de
considerar algumas áreas, mas são R$40.000.000.000,00 para serem
aplicados de 2007 a 2010. É um recurso que nós, do setor, nunca
vimos. São R$12.000.000.000,00 do OGU; R$20.000.000.000,00 do
Fundo de Garantia e do FAT; e R$8.000.000.000,00 investidos por
nós, prestadores de serviços do Estado e dos Municípios. Essa é, de
fato, uma notícia muito importante. Acredito que existam lacunas,
mas, neste momento, acho que deveríamos colocar luz nas
conquistas. Estamos vivendo um momento muito importante do setor
de saneamento, também temos de considerar isso. O PAC, a lei de
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consórcios, a lei federal regulamentada por decreto, que devemos
comemorar muito, e a lei de saneamento formam um tripé
fundamental para que tenhamos esse cenário alterado.

Ainda em relação a recursos para o saneamento, no momento em
que temos essa quantidade significativa de recursos chegando ao
setor, nós, da Assemae, temos uma constatação importante para ser
feita. Antigamente, os Municípios não tinham acesso aos recursos do
fundo de garantia, e conseguimos ter Municípios acessando cerca de
50% dos recursos do Fundo de Garantia, do FAT. Historicamente, os
Municípios ficaram alijados disso. Por um lado, temos de reconhecer
que havia instâncias deliberativas que discutiam os recursos de
saneamento vinculados aos Estados e havia a concentração
majoritária nas companhias estaduais, com centralização desse
critério. Agora, em uma consulta pública feita pelo Ministério das
Cidades e pela Secretaria Nacional de Saneamento, de fato estamos
tendo maior transparência no acesso a esses recursos. Por outro lado,
os Municípios também se capacitaram para acessar esses recursos.
Temos uma perspectiva de poder elaborar planos, projetos, para dar
conta de disputar esses tantos outros recursos que serão oferecidos,
para serem disputados, oriundos do Fundo de Garantia e dos recursos
do OGU.

A primeira avaliação do PAC feita por nós, da Assemae, é otimista.
Acho que temos uma demonstração concreta de possibilidades que
nunca vimos nos últimos anos.

Sobre a regulamentação da lei de consórcio, o Decreto nº 6.017 é
um instrumento fundamental para avançarmos em outros instrumentos
de gestão, mais especificamente regulação, fiscalização e
planejamento. Nós, da Assemae, estamos debruçados sobre ela para
ver as possibilidades.

Em um primeiro momento, digo aos senhores e às senhoras, que a
Assemae está participando de uma quantidade enorme de discussão
no Brasil, para ver como utilizar a gestão associada como uma
possibilidade concreta de ganhar escala, juntando os pequenos
Municípios, que não têm capacidade de bancar sozinhos suas ações.
Estamos discutindo, nos Estados de Santa Catarina, Ceará, Paraná e
em Minas Gerais, a possibilidade de fazer a prestação de serviço
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consorciada, assunto bastante debatido aqui, hoje.
Estamos vendo algumas alternativas para além da prestação, por

exemplo, a elaboração de projetos e planos regionais, por via de
consórcio; o controle da qualidade da água para consumo humano,
por via de consórcio; a regulação de serviços, também por via de
consórcio. É claro que não conseguiremos criar a regulação
pulverizada em cada um dos 5.551 Municípios brasileiros, mas é
possível fazermos a regulação, por meio de consórcio. Essa pode ser
uma excelente possibilidade que estamos discutindo com outros
prestadores de serviços e com os Prefeitos de todo o País.

Sobre a promulgação da Lei n°11.445, tratou-se de u m processo rico
e muito democrático para que as entidades e os interessados se
envolvessem com a discussão. A Assemae participou de diversos
seminários, participamos de um processo de uma comissão mista na
Câmara dos Deputados, e havia outra comissão do PLS circulando no
Senado. E depois se conseguiu juntar as comissões do Senado e
Câmara, criando-se uma comissão especial mista e possibilitando-se
a existência de um projeto de lei, a partir do momento em que as
entidades tiveram de abrir mão de seus princípios. As entidades
abriram mão de pontos que lhes eram caros, mas, por outro lado,
conseguiram uma lei para o País. Esse é um reconhecimento
fundamental. A lei ainda não é perfeita e teremos de dar muitos
passos para torná-la efetiva.

A Lei n° 11.445 avança para além dos temas “água” e  “esgoto”,
adentrando o terreno do arranjo entre políticas. Ela trabalha o tema
“saneamento” envolvido com o desenvolvimento urbano e regional,
com o meio ambiente, com a saúde. Ela tem esse componente
marcante em suas diretrizes e induz à gestão associada, ao
planejamento, à regulação, à participação e ao controle social. É o
que de mais caro tem essa lei. Nós, prestadores, precisaremos ter
outra forma de fazer a prestação de serviço. Primeiro, reconhecer que
o planejamento passou a ser outra realidade. Teremos de ter
planejamento não só para os projetos técnicos, como para os planos
de saneamento, municipais, estaduais e nacional. E teremos de
praticá-los no dia-a-dia. Nós, da Assemae, estamos realizando
algumas reuniões para discutir, nos Estados, como poderão se juntar
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os Municípios. Aproveito para dar a notícia de que, na reunião do
Conselho das Cidades, na semana passada, foi aprovada uma
resolução no Pleno do Conselho para criar diretrizes para discutir e
dialogar a regulamentação da lei, que imputo deve ser por meio de
decreto, diferentemente do proposto. Já tivemos tanta dificuldade para
aprovar uma lei, imaginem a dificuldade que seria aprovar a
regulamentação da lei por meio de outra lei... Dessa forma, o
processo realmente não andará. Devemos trabalhar por via de
decreto. Estivemos com o Ministro na semana passada e agendamos
essa discussão.

Trabalhamos, no Conselho das Cidades, a perspectiva de que o
Plano Nacional de Saneamento seja elaborado até 31/12/2008; que os
planos estaduais e regionais de saneamento sejam elaborados e
implementados até 31/12/2009; e temos a perspectiva de que os
planos municipais de saneamento sejam elaborados até 31/12/2010.
Essa orientação de cronograma todos teremos na nossa agenda para
trabalhar, o que é muito importante. Além disso, conseguimos aprovar
uma resolução, no Conselho das Cidades, para ser criada uma
campanha nacional para a elaboração de planos, em analogia ao que
ocorreu na campanha nacional de elaboração dos planos diretores,
considerada um grande avanço para o País. De fato, está-se
conseguindo a elaboração dos planos diretores nos Municípios, de
acordo com o que preconiza o Estatuto das Cidades.

Essas duas coisas estão juntas. Estamos trabalhando para discutir a
regulação do serviço nos Municípios e apostando na perspectiva de
ter consórcios intermunicipais para regulação e fiscalização. Iremos
nos debruçar nesse arranjo dentro da entidade, para que isso seja
promovido. Não dá para pensar em uma entidade reguladora para
cada Município, mas também não dá para aderir às agências
reguladoras estaduais. Acho que isso não cabe, porque uma agência
que faz de repente não faz nada nem vê a realidade regional.

Temos algumas experiências em curso de planos de saneamento,
políticas municipais de planejamento. Estamos trabalhando com essa
perspectiva, para termos, nessas experiências já implantadas em
alguns Municípios brasileiros, alguma orientação em relação a outros
Municípios que irão elaborar seus planos.



1841

A lei de saneamento, de fato, não traz recursos novos, mas estamos
entendendo que as diretrizes da Lei nº 11.445 vão trazer a perspectiva
de que os serviços tenham alcançado sua sustentabilidade. É claro
que não vamos esperar que os serviços de saneamento sejam
garantidos com recursos da União. Temos de buscar uma proposta
para que o serviço seja sustentável. Essas diretrizes da lei, de fato,
vão induzir que esses serviços sejam prestados de forma sustentável,
com todos os instrumentos que a lei contém.

Passo a fazer algumas considerações sobre alguns desafios que
teremos daqui em diante. O primeiro deles é dizer que não acabou a
nossa luta em relação à União. Temos de ter a aprovação de uma
política de saneamento. Foi aprovada na lei apenas uma política
federal de saneamento. Achamos muito importante uma política de
saneamento para além da política federal, bem como a
implementação de um fundo nacional de saneamento. É uma outra
disputa.

Não adianta termos uma política nacional de saneamento somente.
Temos de ter também uma política estadual de saneamento,
conselhos estaduais de saneamento. De nada adianta ter a União o
Conselho das Cidades, e não termos, nos Estados, um rebatimento
com a perspectiva de dar conta das situações estaduais. É
fundamental que tenhamos uma conferência do Estado de Minas
Gerais, um conselho estadual de saneamento, inspirado no Conselho
das Cidades, em que a sociedade civil está representada, discutindo o
Orçamento. Discutimos o Orçamento da União por via do Conselho
das Cidades. É preciso que isso aconteça nos Estados e Municípios,
onde o serviço é prestado.

A capacitação das lideranças para assumir o papel de controle
social é importantíssima. Vamos experimentar outra realidade se
criarmos esse espaço para regulação, fiscalização e planejamento. A
lei diz que deve haver o controle social. Por isso, temos de ter outra
agenda de capacitação das lideranças. Temos de fazer outros
debates técnicos para discutir qual a regulação teremos no setor.
Esses debates serão simplificados. Temos de nos aprofundar nessa
perspectiva. Vamos ter uma agenda comum de todos os prestadores.
Temos de trabalhar para que, além do PAC, não tenhamos o
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contingenciamento dos recursos do OGU. Já está no PAC a criação
de um programa federal de recuperação de prestadores de serviços
de saneamento.

Esses são os desafios dos próximos meses. Estamos ansiosos para
que a Assembléia Legislativa ponha fim à lei de saneamento do
Estado de Minas. Estamos prontos para ajudar no debate. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Ronaldo Resende Pereira
Bom-dia a todos. Parece-me que viramos uma página, obviamente

para começar outra com incertezas e lacunas que existiam e
continuarão a existir. Lembro-me bem do projeto de lei da Irma
Passoni, o Projeto de Lei nº 53, aprovado em 1994, e do famoso
Projeto de Lei nº 199, cujo texto final foi aprovado no Congresso, que,
como primeiro ato do Presidente Fernando Henrique, foi vetado
integralmente.

Criou-se, então, o chamado vácuo institucional, que, na realidade,
advém da segunda metade da década de 80. Ou seja, foram mais de
20 anos de árduas discussões para se ter uma lei de saneamento, no
Brasil. Passamos por vários projetos: o famoso 4.147; o projeto do
Serra, o 166; o projeto do governo federal, o 5.296, bastante polêmico
e que, por sinal, recebeu dos parlamentares 862 emendas, para vocês
verem o quão polêmica é essa questão do saneamento.

Finalmente, no ano passado, tivemos apensados ao Projeto de Lei
nº 1.144, da Deputada Maria do Carmo Lara, de Minas Gerais, outros
5, inclusive o 5.296 do governo federal. Tivemos, então, o substitutivo
que foi finalmente aprovado. É interessante que esse substitutivo
tenha sido extremamente negociado com lideranças partidárias,
diversas entidades do setor e a comissão mista de parlamentares do
Senado e da Câmara. Feito esse acordo, foi aprovado, no dia
12/7/2006, se não me falha a memória, o projeto com número de 219,
no Senado. Cinco meses depois, exatamente no dia 12 de dezembro,
aliás, no dia do meu aniversário, tivemos finalmente a aprovação, na
Câmara, e o projeto foi, então, para sanção.

O que me causa estranheza é que, com toda a amarração, com todo
o acordo, com participação do governo federal através da Casa Civil
da Presidência da República e dos Ministérios das Cidades e da



1843

Fazenda, dando aval a esse projeto, no dia 5 de janeiro, coincidente
ou propositalmente, o mesmo dia do veto em 1995 do Presidente
Fernando Henrique Cardoso... Aliás, Lula, em discurso, fez questão
de lembrar que causou retrocesso no saneamento o fato de o projeto
não ter sido sancionado naquela ocasião, embora saibamos que muito
se evoluiu. Mas o grande retrocesso que temos hoje é uma economia
crescendo a pouco mais de 2% e, há 12 anos, abaixo do crescimento
da média mundial. Esse, sim, é um grande retrocesso para o País.

E tenho minhas dúvidas se realmente o setor esteja precisando de
leis. É óbvio que leis são necessárias. Tudo neste país precisa de lei,
não é à toa que só no âmbito da União existem quase 180 mil leis.
Mas, antes de tudo, o setor de saneamento precisa de recursos, de
dinheiro para investir. O setor vem investindo cerca de 0,20% do PIB
anualmente. A necessidade para universalizar o serviço em 20 anos é
de 0,73% do PIB. Portanto estamos muito longe disso e precisamos
de recursos.

Mas de repente temos uma lei. E agora? E a aplicação dessa lei? Às
vezes penso que temos muitas leis suíças para uma realidade
africana no Brasil, assim elas não se enquadram à nossa realidade.
Por isso ficam vagando, vagando, e vemos muito pouco da sua
aplicação. Mas especialmente temo pela aplicação dessa lei por
causa dos planos dos Municípios deste país, que, aliás, não tem
cultura de planejamento. O Brasil faz planos para engavetar, como
sabemos muito bem. Está aí o exemplo que o Marcos Tadeu citou da
questão do plano diretor. Quanto tempo se passou! Há denúncias
encaminhadas ao Ministério das Cidades de que existem Municípios
que estão comprando de empresas especializadas o seu plano diretor
pronto, enquanto outros estão copiando de outros Municípios. Essa é
a nossa realidade.

Existe a lei de PPP. O que aconteceu com ela? Um caso isolado em
Rio Claro, outro casinho em São Paulo, o emissário submarino de
Salvador. Não tenho conhecimento de nenhum edital do governo
federal para a PPP. Então, as lei vêm, e, às vezes, não pegam.

Esperamos que a lei de saneamento pegue, que seja uma lei efetiva
e que o governo demonstre efetivamente que saneamento é
prioridade. Os vetos que o Marcos Tadeu Abicalil citou aqui vão na
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contramão dessa dita prioridade do setor de saneamento, setor que
paga de PIS, Pasep e Cofins cerca de R$1.400.000.000,00. Lembro
que estava previsto no projeto que investimentos com recursos
próprios das concessionárias poderiam tornar-se crédito para abater
esses tributos. No entanto fomos penalizados.

O Marcos falou também sobre a faixa de domínio. Pagaremos para
passar rede por baixo de rodovia, subsidiar dono de veículo, onerando
ainda mais o setor e distanciando-se cada vez mais da
universalização do serviço. Há ainda a reserva de domínio para os
Correios. Havia um dispositivo que previa que serviço de leitura,
medição, entrega de faturas não era de domínio postal. Isso foi vetado
criando-se uma reserva de mercado para os Correios, que perderiam,
com os contratos de faturamento que têm hoje, cerca de
R$56.000.000,00. O que isso vale para os Correios, empresa que
faturou, em 2005, mais de R$8.000.000.000,00? No entanto o
saneamento, mais uma vez, foi penalizado, onerando-se o setor
cruelmente. Fico realmente em dúvida se saneamento é prioridade do
governo.

Essa questão dos prazos é um erro elementar de um projeto que
vem sendo discutido há 20 anos. De repente, não se tem a previsão
de regras de transição para se implementar a lei. Aí, chega o Sr. Lula,
em uma reunião com seus auxiliares, e mostra esse texto do Sr.
Ribamar de Oliveira: “Lei de Saneamento vai travar o setor”. Por quê?
Simplesmente porque se esqueceram de prever uma regra de
transição para a aplicação da lei. E sabemos que elaborar planos,
estabelecer regras de regulação, instituir uma entidade reguladora,
constituir conselho, estabelecer mecanismos de controle social,
realizar audiências públicas, nada disso se faz de uma hora para a
outra. Sabemos que isso leva muito tempo. Parece que esse povo
está brincando de fazer lei e que não põe o pé na triste realidade de
20 milhões de pessoas sem água encanada, nos 83 milhões de
brasileiros sem esgoto coletado, nos milhares de domicílios sem um
banheiro sequer. E o pior é que a quase totalidade dos esgotos
coletados são jogados “in natura” em nossos lagos e rios, poluindo,
acabando com nosso bem mais precioso. Tudo isso deve ser ponto de
muita reflexão. Devemos cobrar a prioridade com relação ao
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saneamento, que não seja só discurso, mas que seja prioridade
absoluta, porque saneamento é vida. Pessoas estão morrendo por
falta de saneamento. Temos de ter muita consciência e, como disse o
Marcos Tadeu, temos de cobrar dos governos estaduais e desta Casa
para que isso venha a acontecer e para que tenhamos investimentos
para suprir esse astronômico déficit, que ainda mata milhares e
milhares de pessoas em nosso país. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Edson Aparecido da Silva
Boa-tarde a todos. Saúdo a Mesa, os companheiros e as

companheiras, especialmente os companheiros trabalhadores da
Copasa, os companheiros do Sindágua. A Federação Nacional dos
Urbanitários é uma entidade sindical, portanto filiada à CUT, que
representa os trabalhadores da área de saneamento, energia e meio
ambiente em todo o Brasil.

Em primeiro lugar, partimos da premissa de que essa lei, sem
dúvida alguma, significa um grande avanço para o setor de
saneamento no Brasil. Evidentemente, não agrada a todos, porque é
fruto do consenso que foi construído considerando o quanto o setor é
heterogêneo, quando vários interesses estão envolvidos, desde os
operadores públicos estaduais, municipais, operadores privados,
trabalhadores, sociedade, etc. Essa é a lei que temos e, sem dúvida
nenhuma, para nós significa um grande avanço.

Apesar de este painel se chamar Impacto da Lei de Saneamento
para os Estados e Municípios, preferia chamá-lo de Desafios da Lei de
Saneamento para os Estados, Municípios e para a Sociedade, que
terá um papel fundamental e estratégico para fazer com que essa lei
seja de fato implementada.

Acreditamos que o futuro do saneamento esteja ligado à capacidade
que os Estados, os Municípios, o governo federal e a sociedade terão
para implementar a lei, cada um com as suas responsabilidades. A lei
tem a característica fundamental de, pela primeira vez, ter-se a
separação das funções de regulação, planejamento e operação
propriamente dita do serviço. Isso, por si só, significa grande avanço
porque rompe com uma tradição no setor em que o planejamento e a
regulação não existiam, e a prestação sempre se confundiu com os
operadores, sejam municipais, sejam estaduais. A lei define
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claramente os papéis e de que forma esses instrumentos vão
acontecer, sobretudo o instrumento da regulação e do planejamento.

E a lei traz um componente fundamental. Ainda que de forma tímida,
essa lei traz instrumentos de controle social. Pela primeira vez, tem-se
uma legislação que permitirá que os interessados na prestação de
serviço adequado participem. Não tenho dúvidas de que isso só vai
acontecer se houver a decisão firme da sociedade organizada, dos
trabalhadores em criar condições para que ocorra o controle social,
senão virará uma letra morta na lei. A resistência em controle social
por parte dos Estados, por parte de muitos Municípios e,
principalmente por parte do setor privado, é muito grande.
Acompanhei de perto esse debate e pude perceber que o setor
privado tem ojeriza quando se fala em controle social. Temos que
romper essa barreira.

Há um aspecto muito marcante desde o tempo do Planasa que tem
relação com a questão da sustentação financeira do sistema: o fim do
critério de estudo da viabilidade global das empresas e a aplicação
dos índices de reajuste das tarifas sem sustentação e sem considerar
os aspectos econômicos e financeiros envolvidos no processo de
prestação de serviços.

Já se debateu amplamente aqui o fato de o saneamento não se
restringir à água e ao esgoto, que são também importantes. A
necessidade de elaboração de um contrato de programa para a
prestação de serviços com base na lei de consórcios e na Lei nº
11.445 também é um instrumento importante, que dará mais
transparência ao setor e permitirá a participação da sociedade.

Esta Mesa de debates tem tudo a ver com a proposta que o governo
de Minas encaminhou à Assembléia Legislativa, que trata da criação
das subsidiárias, porque estamos debatendo um assunto que se
relaciona diretamente com os novos marcos regulatórios do setor, seja
consórcio, seja lei nacional de saneamento. De acordo com a nossa
opinião, é impossível considerar um projeto dessa magnitude, que
visa dividir a Copasa, criando-se subsidiárias, sem que sejam
considerados os aspectos contidos nessa lei, que prevê transparência,
controle social, plano de saneamento, plano regional e
sustentabilidade da prestação dos serviços. Então, essa questão das
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subsidiárias diz respeito a esta Mesa.
Não haverá lei no mundo que dê conta de resolver os problemas de

saneamento enquanto este não se tornar um problema do Estado. O
Brasil precisa de uma política estadual para o saneamento, o que não
significa que se tenha de romper com a tradição da definição das
políticas pelas companhias estaduais. Mais que isso, é fundamental
que se esclareça o papel dos operadores públicos de saneamento,
sobretudo o das companhias estaduais.

Atualmente, as companhias estaduais de saneamento estão
deixando de ser empresas de serviço para se tornarem empresas de
negócios. Em qualquer revista especializada no setor, as análises da
eficiência das empresas não consideram o índice de cobertura de
água e esgoto que praticam, mas a performance econômica e
financeira na bolsa de valores.

É contra isso que a sociedade mineira, paulistana, pernambucana,
enfim, do Brasil inteiro tem de lutar. Não temos nada contra o fato de
as empresas serem eficientes e eficazes do ponto de vista econômico
e financeiro. Aliás, os trabalhadores defendem um serviço público que
tenha qualidade, eficiência e controle social, e não empresas mal
geridas que dão prejuízo. O papel dos operadores do saneamento tem
de ser resgatado. O papel fundamental das empresas de saneamento
é prestar serviços de água e esgoto com qualidade para o conjunto da
população.

A prova do que estou dizendo está na internet, na página da
Sabesp, que mostra o balanço de 2005. No relatório de administração,
o então Secretário Mauro Arce diz: “A Sabesp vive a dualidade entre
uma empresa que tem de prestar serviço público e uma empresa de
negócios.”

No final de outubro de 2006, fomos informados de que a Sabesp
estaria elaborando um estudo para ficar com somente 25% das ações,
sem perder o controle acionário da empresa e, de novo, priorizar sua
relação com o mercado.

Quanto à proposta de subsidiárias, a Federação Nacional dos
Urbanitários, em nome dos trabalhadores da Copasa e de várias
entidades que participaram do debate realizado no dia 1º, em Belo
Horizonte, entende: “É fundamental que os Deputados de Minas
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Gerais eleitos e reeleitos conheçam efetivamente o projeto antes de
votá-lo e debatam exaustivamente, até as últimas conseqüências, a
necessidade de aprová-lo ou não. É também fundamental que se
garanta a participação da sociedade nessa discussão”.

Por fim, como podem os Deputados aprovar um projeto em que não
há sequer uma linha sobre o estudo de viabilidade econômica e
financeira que lhe garanta ficar de pé?

Tenho certeza, no entanto, de que o Governador do Estado de
Minas Gerais, os Deputados que o apóiam e os Deputados de
Oposição darão uma lição de democracia a Minas Gerais e ao País,
retirando o projeto do regime de urgência e abrindo um debate de
verdade com a sociedade, com as Prefeituras e com o povo de Minas
Gerais.

Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Presidente (Deputada Elisa Costa) - Neste instante, daremos

início à fase de debates. A Presidência informa ao Plenário que os
participantes poderão formular perguntas aos expositores. As
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente,
mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar o debate,
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade
das saudações pessoais. Cada participante disporá de até 3 minutos
para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo tempo para
as respostas.

Debates
A Sra. Presidente - Este seminário já cumpre o direito de

participação da sociedade. É claro que, quanto mais pudermos
realizar audiências e discussões, mais o faremos.

Em virtude do avançado da hora, encerram-se agora as inscrições
para o debate. Há perguntas por escrito e três pedidos para
manifestação oral. Intercalaremos as perguntas escritas com as orais.

Pergunta da Profa. Isabel ao Prof. Léo Heller: “Comente, por favor, o
tempo previsto para a transição na Lei nº 11.445, o qual foi
questionado pelo palestrante Ronaldo Pereira”.

O Sr. Léo Heller - Confesso que fiquei perplexo - talvez seja esse o
termo - com o pronunciamento do representante da Copasa.
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Ao fazer o histórico das dificuldades do setor para ter uma lei de
saneamento, o que culminou com a aprovação da lei este ano, sua
fala mais me pareceu uma crítica à lei que uma comemoração da
nova realidade, o que, aliás, fez-me lembrar a história do copo com
água pela metade: uns o vêem meio cheio; outros, meio vazio. Ele
acabou por dizer que não estamos precisando de lei, mas de
recursos.

É muito triste a história do nosso setor com relação a recursos sem
regulação ou fiscalização, sem enquadramento da aplicação de
recursos no controle social. Muitos recursos foram mal empregados
nesse setor. Ou seja, ao invés de ter sido ampliada a universalização
do serviço, foram atendidos outros interesses.

Em relação ao problema da transição, conforme mencionado na
pergunta, não me parece tão essencial. A legislação prevê prazos de
transição; prorroga os contratos até 2010, desde que as duas partes
atendam a determinados requisitos para se adequarem à lei.
Obviamente, há situação de inexistência de contrato, o que precisa
ser considerado, avaliado.

Neste momento, entretanto, temos de ter pensamento positivo.
Definitivamente, o governo federal não tem dado demonstração de
que pretende emperrar, impedir, colocar obstáculo à aplicação da lei
para ampliar o acesso da população ao serviço. Portanto, não é a
inexistência de mecanismos claros de transição que constituirá
impedimento à implementação da lei.

É bom lembrar que haverá regulamentação. Se houver alguma
lacuna na lei, pode-se perfeitamente explicitar como serão feitas as
transições. De forma alguma a lei e o governo federal indicam que
poderá, na transição, haver tumulto e não serem aplicados os
instrumentos previstos.

É importante levar em conta que todas as partes envolvidas -
Municípios, Estados e governo federal - estão na mesma sintonia para
ampliar a cobertura dos serviços, e não, o contrário. Nenhuma das
partes dá demonstração de que pretende criar dificuldade em relação
ao acesso ao serviço. Portanto, não me parece que a transição seja
um problema de implementação dessa lei.

A Sra. Presidente - Obrigada, Prof. Léo Heller. Há cinco
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questionamentos dirigidos à Profa. Vera Monteiro. Primeiro: “Qual o
papel do Poder Legislativo no contexto da criação da agência
reguladora, considerando que a ambas as instituições cabem a edição
de normas e a fiscalização?”. Segundo questionamento, do Ronevon,
do Sindágua: “Quais entidades da sociedade civil organizada
participariam da criação da agência reguladora de saneamento no
Estado?”. Terceiro, da Déborah Ribeiro, da Uni-BH: “É possível que a
entidade reguladora prevista na Lei nº 11.445, de 2007, seja autarquia
intermunicipal ou a entidade seria estadual? Nesse caso, como ficaria
a autonomia municipal?”. Há mais dois questionamentos, do Ulysses,
engenheiro do Crea: “Falou-se aqui, mais de mil vezes, na palavra lei.
Mas de que adiantam as leis sem o controle jurisdicional, ou seja, as
ações do Estado julgadas pelos tribunais estaduais?”. E: “De que
adianta o controle social se as ações de cunho social - ação civil
pública e ação popular - são julgadas na Justiça dos Estados?”.

O segundo questionamento do Ulysses dirige-se também ao Dr.
Ernani. Com a palavra, a Profa. Vera Monteiro.

A Sra. Vera Monteiro - Começo respondendo à questão do
Guilherme sobre o papel do Poder Legislativo no contexto da criação
das agências reguladoras. É próprio do direito administrativo saber a
capacidade de uma agência reguladora de ditar regras em relação a
prestação de serviço e a normas técnicas de fiscalização de serviço. É
uma pergunta bastante sofisticada, que tem provocado muito debate,
especialmente de alguns anos para cá, com a criação das agências
reguladoras federais, em que se deu a essas entidades competência
para elaborarem regimento interno, regras relativas a prestação de
serviço, a sanções aos usuários ou concessionários de serviço e
assim por diante.

Particularmente, tenho tendência a afirmar que o nosso
ordenamento jurídico não proíbe a atividade normativa secundária das
agências reguladoras.

Essa atividade normativa secundária sempre foi feita por órgãos
internos da administração pública, como na época em que existiam os
sistemas Telebrás e Eletrobrás, em que sempre se regulamentou o
serviço internamente à própria atividade. O fato de a Constituição
Federal exigir lei para a criação de regras não significa lei no sentido
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estrito para todos os casos, mas que uma lei será responsável pela
criação da agência reguladora, pelo estabelecimento das regras de
organização e pelo estabelecimento dos patamares em que serão
feitas as regulamentações subseqüentes. Mas não se imagina que
toda atividade normativa seja sempre e exclusivamente feita pelo
Poder Legislativo, com a exclusão de entidades com capacidade
técnica para tanto. É a distinção entre o estabelecimento de políticas
públicas pelo Legislativo e as competências técnicas das entidades
reguladoras.

A pergunta do Ronevon é a seguinte: quais entidades da sociedade
civil organizada participariam da criação da agência reguladora do
saneamento do Estado? A idéia é criar, dentro da agência, um
conselho para o controle social. Esse conselho teria basicamente
funções consultivas e pode ser formado por uma série de entidades,
com representantes da sociedade civil, do Governador do Estado, do
setor, das associações organizadas, como a Abicon, das outras
entidades relacionadas ao setor, dos trabalhadores, de sindicatos e
entidades relacionadas ao direito dos consumidores, como o Procon.
Esse é um modelo utilizado em várias agências reguladoras
delegadas do setor elétrico, em que se promove o debate, que tem
sido muito produtivo para se encontrar um meio-termo nas decisões
tomadas pela agência reguladora.

A pergunta sobre quais entidades participariam não pode ser
respondida de antemão, porque não há um rol pronto. Há uma
tendência a haver uma abertura para representantes de classes, como
mencionei.

A Déborah pergunta se é possível que a entidade reguladora,
prevista na Lei nº 11.445, seja uma autarquia municipal. Pode, sim.
Não há nenhum problema na existência de uma agência
intermunicipal ou interestadual. A pergunta sobre se a entidade seria
estadual e, nesse caso, como ficaria a autonomia municipal é
sofisticada, mas a lei pode respondê-la. A lei diz, no seu art. 8º, que é
possível ao titular do serviço público de saneamento delegar a
regulação do serviço a um outro ente. Então, é possível que o
Município delegue a uma entidade municipal, supramunicipal,
interestadual, intermunicipal, interfederativa, ao consórcio ou ao
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próprio Estado. Não há nenhum problema na forma de transferência
dessa competência.

As perguntas do Ulisses, que repassarei aos meus colegas para que
comentem, fazem alusão à idéia do controle social e à Justiça nos
Estados. Ele pergunta: de que adianta a palavra lei, sem o controle
jurisdicional das ações julgadas nos tribunais estaduais? Acho que é
possível fazer uma distinção entre as esferas pública e jurisdicional no
cumprimento das políticas públicas. Trata-se de controle social. Essas
palavras são muito fluidas, e temos que tomar cuidado com elas. É
possível prever e pensar nessa participação da sociedade civil na
formulação de políticas públicas. É isso que estamos fazendo agora:
uma consulta pública. É possível haver uma participação mais ativa,
como numa agência reguladora em que se preveja um órgão
colegiado, como mencionei há pouco, com capacidade decisória, e
não, meramente opinativa. É possível prever diversas formas de
participação. Não há um único modelo previamente estabelecido.
Queremos que exista esse controle social.

Como é a interface disso com o Poder Judiciário? É uma interface
complexa como qualquer forma de controle das políticas públicas feita
pelo Judiciário. Ela não se dá da forma mais fácil possível, até porque
o Judiciário tem sempre alguma dificuldade para interferir nas políticas
públicas. Na tripartição dos Poderes, tem-se uma definição segundo a
qual o Judiciário não deve interferir na formulação dessas políticas, a
não ser em casos muito especiais.

Essa composição de interesses não se dá de forma muito fácil. Por
isso, talvez, uma complexidade e certa perplexidade estejam refletidas
na questão.

A Sra. Presidente - Obrigada, Dra. Vera. O primeiro inscrito para
formular questão oral é o Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da
Comissão de Meio Ambiente. Registro que ele participou ativamente
na preparação deste ciclo de debates.

O Deputado Fábio Avelar - Deputada Elisa Costa, componentes da
Mesa, antes de formular a minha pergunta, não poderia deixar de
fazer breves comentários sobre a atual lei de saneamento, que, há
mais de 20 anos, tem sido objeto de calorosos debates. No meu
entendimento, houve avanços. Não resta a menor dúvida de que
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tivemos alguns pontos importantes. Como disse o Ronaldo, agora
estamos vivenciando um novo tempo.

Toda fase nova merece monitoramento constante. Não poderia
deixar de aproveitar esta oportunidade para expor algumas
preocupações que observei ao fazer uma análise dessa nova lei em
vigor. Uma preocupação muito grande diz respeito ao
enfraquecimento do papel dos Estados. Gostaria de deixar registrada
essa constatação. Tenho uma visão totalmente contrária à
privatização do serviço de saneamento. Como entendo que
saneamento é uma atividade, uma responsabilidade do governo, sou
totalmente contrário à privatização do serviço.

Na minha visão, essa nova legislação favoreceu - e muito - o
processo de privatização. Será uma boa oportunidade para
observarmos até mesmo essa data, porque, a partir de agora, creio
que teremos uma evolução muito grande do processo de privatização
no País. Neste ponto, levantamos uma bandeira que os sindicatos
sempre levantaram. Sou testemunha disso: o nosso Sindágua sempre
foi contrário à privatização da Copasa. Devemos ficar mais vigilantes,
pois estamos iniciando um processo de privatização intenso no Brasil.
Essa é uma preocupação minha.

Um fato que me deixou preocupado é que o projeto foi omisso no
que diz respeito à titularidade. Seria uma oportunidade para
deixarmos, por meio da nova legislação, uma definição clara da
titularidade. Acredito que vão ocorrer problemas durante muito tempo,
em razão dessa falta de definição, principalmente de serviços comuns
nas regiões metropolitanas do País.

Gostaria de dividir com o representante da Aesb, Marcos Tadeu
Abicalil, outra preocupação, ou seja, a questão do período de
transição - e já faço a primeira pergunta. O Prof. Léo Heller fez alguns
comentários sobre a situação vigente, sobre alguns processos que
podem ser prorrogados. Não sei se tive visão equivocada da lei e
peço ao Dr. Abicalil que me corrija se eu estiver errado, mas, no meu
entendimento, acredito que, a partir da promulgação da lei, as
empresas estaduais vão ficar impedidas legalmente de fazer novos
contratos, pois o setor necessita de estruturação. Foi um grande
equívoco da lei, que não estabeleceu esse prazo. Por exemplo, não
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tenho notícia de como será feita essa regulação em Minas Gerais, em
nível de Estado e Municípios.

Ainda não tivemos um debate sobre essa questão. A Assemae terá
um papel muito importante na discussão sobre como se dará essa
relação em todo o Estado. Há essas dúvidas. É necessária toda uma
modificação, mas uma mudança profunda da legislação mereceria
maior atenção de todos nós.

Gostaria de dirigir uma pergunta simples ao Dr. Abicalil, para saber
se a Aesb, na prática, está tomando alguma providência para retomar
esse assunto. Teremos oportunidade de discutir mais profundamente
a questão da subsidiária da Copasa, e eu até tinha uma opinião um
pouco diferente, anterior à nova legislação. Minha posição era mais
clara, e confesso que fiquei com algumas dúvidas após a nova lei.
Cheguei a apresentar requerimento nesta Casa, porque considerei
interessante, mas, infelizmente, não obtive resposta até o momento. O
objetivo era exatamente solicitarmos ao Governador do Estado que
retirasse o pedido de tramitação, porque deveríamos aprofundar mais
o debate.

Hoje, estamos tendo uma oportunidade ímpar neste ciclo de
debates, uma iniciativa da Deputada Elisa Costa. Mesmo assim,
penso que careceríamos de um tempo maior. Mas, aproveitando a
oportunidade, como os temas estão interligados de uma certa
maneira, queria dirigir uma pergunta à Dra. Vera, que demonstrou ter
profundo conhecimento da legislação atual e também do projeto de
universalização do serviço de saneamento nos Vales do
Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus.

Na minha visão, ainda sem uma discussão maior, a criação da
subsidiária seria dispensável, de acordo com a nova legislação. Digo
isso porque, quando analisamos o projeto que chegou à Casa, vimos
que ele simplesmente dispõe que a Copasa fica autorizada a criar
empresa subsidiária integral, com a atribuição de planejar, projetar,
executar, ampliar, remodelar e explorar os serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário em localidades das
regiões Norte de Minas, Mucuri e São Mateus. E, mais
detalhadamente, especifica onde ela tem de atuar prioritariamente,
onde ela já até tem o serviço de água e onde ela não detém o serviço
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de esgoto. E faz uma referência que considero importante. Quando o
governo enviou a proposta para a Casa a fim de encaminhar o projeto,
deixou bastante claro que seu objetivo era universalizar o
atendimento, procurando levar o saneamento aos que estão menos
favorecidos, com uma tarifa acessível a essa população. Com esse
fim, está disposto, no § 2º, que as tarifas praticadas pela subsidiária
serão diferenciadas e inferiores às praticadas pela Copasa.

Faço essa ponderação em razão da nova legislação. Uma alegação
que nos foi apresentada quando discutíamos a questão da subsidiária
é que nem o governo nem nenhuma outra instituição no nível da
União ou internacional poderia alocar recursos diretamente à Copasa,
porque a legislação não permitia. Essa era uma justificativa que
considerávamos interessante na época, porque a tarifa é composta,
evidentemente, do serviço, do custo operacional e dos investimentos.
Pelo meu entendimento, com a nova legislação, já poderíamos,
porque, na realidade, o governo não mais terá um contrato de
concessão. Os Municípios celebrarão convênio com o Estado, que,
por meio da sua operadora - no caso do Norte de Minas Gerais, a
Copasa -, prestaria esse serviço por meio de um contrato-programa.
Examinando a legislação, verificamos que as questões tarifárias serão
definidas pelo agente regulador e não mais pela Copasa; então, essa
questão ficaria prejudicada. Repito: ela não seria mais definida pela
Copasa, e, sim, pelo ente regulador, que ainda não existe.

Pelo exemplo que a senhora citou, esse projeto seria implementado
em duas etapas, nessa região. Uma etapa compreenderia os novos
Municípios, e outra, o restante. Aí vem a minha pergunta.

Não é possível criar nessa primeira etapa um consórcio municipal
operado pela companhia de saneamento, sem a necessidade da
criação de uma subsidiária da Copasa? Muito obrigado e parabéns à
Mesa pela realização deste importante ciclo de debates.

A Sra. Presidente - Obrigada, Deputado Fábio Avelar. Com a
palavra, o Sr. José Geraldo Nascimento, do Sindágua e da CUT-MG,
para fazer pergunta ao Marcos Tadeu Abicalil e ao Ronaldo Resende
Pereira.

O Sr. José Geraldo Nascimento - Boa tarde, Mesa e companheiros
do Plenário. A minha pergunta ao Marcos Tadeu se dá em virtude de



1856

algumas dificuldades que temos nas companhias de saneamento para
operar determinados sistemas, principalmente os menores. Foram
citados aqui alguns dados importantes; hoje, no Brasil, são mais de
5.600 Municípios; em Minas, são 853 Municípios e mais de 5 mil
localidades. Hoje a Copasa opera em aproximadamente 600
Municípios e em mais de 400 localidades, o que perfaz um total de
1.000 sistemas operados. Por outro lado, os membros técnicos do
País têm dito que a necessidade de investimento em saneamento nos
próximos 20 anos é de acima de R$200.000.000.000,00, buscando a
universalização. Em Minas, esse número gira em torno de
R$17.000.000.000,00. Para isso, é necessário que as companhias de
saneamento estejam dispostas a trabalhar não apenas nas sedes dos
Municípios, como disse o Silvano. Aproximadamente 4 mil Municípios,
no Brasil, estão fora das companhias; evidentemente, são os menores
Municípios. Em Minas não é diferente: alguns pequenos Municípios
não estão sendo operados pela Companhia. Esta discussão de hoje
passa por aí, uma vez que especialmente as cidades pertencentes
aos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus,
aproximadamente 92, estariam indo para uma subsidiária. Podemos
considerar que grande parte da Copasa dá prejuízo financeiro para a
empresa.

Hoje, as companhias de saneamento têm interesse em contribuir
para a universalização do saneamento? Como seria isso, uma vez
que operariam cidades menores, que dariam algum prejuízo
financeiro?

Com a nova lei, como as companhias de saneamento estão sendo
orientadas para os contratos - principalmente levando-se em conta a
participação popular, que é muito importante no que diz respeito à
titularidade e à necessidade de sanar um dos nossos maiores déficits,
que é a questão do esgoto, que não é tratado - ? Minas Gerais ainda
trata muito pouco o esgoto que produzem as cidades operadas pela
Copasa. Evidentemente, tem de haver vontade política não só do
governo, mas também das companhias que estão operando.

A minha pergunta para o Ronaldo é mais ou menos nessa mesma
linha, visto que há pouco tempo a Copasa noticiou que não operará
pequenas comunidades, comunidades rurais, quilombolas e
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indígenas, que essas atividades ficarão a cargo da Funasa, etc. A
Copasa tem ou não interesse em operar em cidades menores,
especialmente em comunidades rurais, e por que decidiu não operar
nelas? A notícia que temos é que é uma decisão interna da
Companhia, aliás avalizada pelo seu Conselho de Administração.

A Sra. Presidente - Obrigada, Nascimento. A última pergunta oral é
do Sr. Darcy de Souza Lima, ex-Prefeito de Ipatinga, a quem também
pedimos objetividade.

O Sr. Darcy de Souza Lima - Em primeiro lugar, quero dizer que
estou com saudades da Copasa do tempo de Fábio Avelar, em que
ela realmente operava para todos. Hoje, na iminência desse projeto,
estamos todos com medo, notadamente quando ouvimos palavras
como as que acabamos de ouvir do Sr. Ronaldo, que disse que não
precisamos de leis, mas de recursos. Isso nos provoca muito medo,
porque, se não tivermos leis fortes e duras para empregarmos o
recurso, pode acontecer o que aconteceu nos “mensalões” e outros
episódios: sem uma lei para reger o assunto, vão desviar o recurso
para onde quiserem. Então, acho que precisamos pensar nisso
primeiro.

Estou feliz em ver que o Estado está em boas mãos. Tenho certeza
de que o Governador Aécio Neves não vai deixar os mineiros,
principalmente os de pouca renda, como os quilombolas e os
“itabirinhas” da vida, sofrer, porque está empenhado em levar o
benefício a todos. Mas acho que esse programa está igual ao de
privatização. Não é uma privatização, mas, se examinarmos bem...
Eu, por exemplo, quase perdi o mandato por causa da Copasa,
porque, quando a Copasa foi para Ipatinga, eu era o Prefeito dessa
cidade e fui pressionado de todas as maneiras. Assim, tornei-me um
membro da Copasa, que é praticamente minha família. Gosto da
Copasa e tenho ali muitos amigos, companheiros e até filhos. E, ao
ver o novo sistema que querem implantar na Copasa, fico muito
preocupado, porque já nos acostumamos com uma Copasa bem
administrada e humana. Em Ipatinga, com o bom trabalho que foi
feito, temos hoje um tratamento de água espetacular, como sabe
muito bem a Deputada Elisa Costa; em Santa Luzia, cidade em que
moro atualmente, isso não existia até há muito pouco tempo, mas
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hoje, com a excelente administração da Eneida e com a ajuda do
Fábio, esse cenário mudou.

Quer dizer, temos de pensar mais. Esse projeto não pode tramitar
com essa velocidade que se pretende aqui, pois assim daremos
prejuízo a muitos mineiros. Acho que devemos retirar a palavra
“urgência”, para que possamos debater mais o assunto. Não estou
falando de mim; não sou o mais indicado para debater a Copasa, mas
há muitas pessoas que entendem a fundo do assunto. De minha
parte, entendo é do amor que tenho pela Copasa e do respeito que
tenho pelas pessoas que nela trabalham.

O Sr. Ronaldo Resende Pereira - Parece que fui mal interpretado.
Não podemos viver sem as leis, até porque o poder público tem de
atuar sob o seu amparo. O meu comentário foi que talvez tenhamos
muitas leis que não são aplicadas. Não é à toa que vemos tanta
impunidade neste país - talvez seja exatamente por não se aplicarem
as leis. Essa é minha ressalva.

Quanto à questão exposta pelo Nascimento, não vejo procedência
em sua preocupação, até porque a empresa, em suas 610
concessões, tem mais de 400 sistemas deficitários. É um número
enorme de localidades onde ela atua sem ter um retorno real, e, se
não fosse o subsídio cruzado, isso nem poderia acontecer ou seja, ela
não poderia atuar nessas localidades.

O que existe, na realidade, é um planejamento estratégico em que
se estabelecem prioridades. Temos, por exemplo, prioridade de atuar
em 51 cidades em que a Copasa opera água, mas ainda não opera
esgotos. São cidades com população acima de 15 mil habitantes. Por
outro lado, também é prioridade atuar em 33 cidades em que a
Copasa não opera água nem esgoto, também com população acima
de 15 mil habitantes. Obviamente, há em seu plano de investimento
diversas localidades para que a Copasa venha a operar buscando, por
meio dessas cidades maiores, o tão famigerado subsídio cruzado, que
permite fazer com que essas cidades deficitárias sejam operadas.
Esse processo é que permite isso.

O plano de investimento da empresa é bastante ousado. Nos últimos
quatro anos nunca se investiu tanto em saneamento como se investiu
em Minas. Estamos fechando o programa de investimento de 2006 em
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mais de R$800.000.000,00, com previsão de investir anualmente
R$1.000.000.000,00 em água e esgoto, com vários projetos de
tratamento de esgoto, que também são prioridade da empresa. Acho
que essa questão não procede.

O Leo disse que eu não estou vendo o lado cheio do copo. Estou
sim, Leo. Reconheço que há muitos pontos positivos na legislação.
Eu, como uma pessoa de planejamento, acho que planejamento é
questão fortíssima nessa lei, fundamental. Há de levar muito a sério
esse planejamento,e não o famoso engavetar, fazer constar para
obter recursos, e nada é levado a sério. Ou o outro lado: levar muito a
sério e não ter a flexibilidade necessária de um processo de
planejamento. Acho que planejamento é um ponto extremamente
positivo, como é positivo o subsídio cruzado mantido na lei e a
indenização pelos serviços prestados para as empresas
concessionárias, o que é uma garantia.

Aí entra a questão que o Fabinho abordou, da privatização. Para o
setor privado, essa garantia de que vai investir e, ao final do contrato,
será possivelmente indenizado, e a lei prevê isso, faz com que o setor
privado tenha mais vontade de investir nesse setor, embora estejamos
vendo no atual momento uma debandada das multinacionais do setor
de saneamento. Cito alguns exemplos: a famosa Suez Ambiental, que
mudou de nome recentemente, um nome bastante sugestivo, Solvi -
Soluções para a Vida. A Suez abandonou Manaus, tinha o nome de
Água do Amazonas, e também vendeu a Vega, que atuava em lixo.
Os Diretores da Vega estão atuando em Manaus. A Águas de
Portugal, que opera a região dos lagos - Cabo Frio, Búzios, São Pedro
da Aldeia -, a Pró-Lagos também passou o controle acionário. No
Mato Grosso do Sul, a espanhola Águas de Barcelona - Aguibar -
também abandonou o barco, deixou com a iniciativa privada, com
empresários nacionais, a operação de Campo Grande. O caso da Violi
na Sanepar, com processo arrastando-se há anos na Justiça. O
Consórcio Dominó também quer sair do negócio.

Percebemos, na realidade, que há uma debandada generalizada da
privatização. Até a primeira privatização no Brasil, Águas de Limeira,
foi passada em 100% para a Odebrecht. Não sei, mesmo com a
regulação, as lacunas existentes que começam com a questão da
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titularidade - se dos Estados ou dos Municípios - e outras incertezas
mais, se vão realmente chamar o setor privado para esse setor. Tenho
minhas dúvidas.

O Sr. Marcos Tadeu Abicalil - Agradeço ao Deputado Fábio Avelar.
Gostaria que houvesse mais Deputados militantes como o senhor na
questão do saneamento de Minas Gerais. Falo novamente que Minas
foi muito importante no debate nacional, Minas foi o exemplo que
propiciou o acordo, que tem de ser valorizado.

Deputado, o senhor se referiu a duas questões muito importantes,
isso me dá a chance de dizer o que não tive oportunidade de fazer
nos 15 minutos iniciais. A lei, de fato, especialmente pelo veto ao § 3º
do art. 3°, de um texto fundamental, objeto do acor do - foi o último
ponto de acordo na Casa Civil -, com redação dada pelo advogado do
governo, demonstrou enfraquecimento do Estado federado na lei.
Mas, embora o veto ao § 3º do art. 3°, que dizia qu e os serviços
poderão constituir função pública de interesse comum, o governo
federal tem a intenção de afastar o Estado e tratar o saneamento
como se fosse um Estado unitário: União e Municípios, o que não é
verdade. Existe, de fato, o Estado. Atenção, Deputado, para o art. 25,
§ 3º, da Constituição Federal: é competência privativa, exclusiva do
Estado, criar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões paralelas, integrar a organização, o planejamento e a
execução das funções públicas comuns. Essa é uma competência que
os Estados têm o direito e o dever de fazer. Embora haja uma
discussão no STF - e discordo do Ernani -, dos 11 votos do STF,
sobre a questão do Rio de Janeiro, foram apenas dados 3 votos,
faltando ainda 8 a ser proferidos. Dos 3 votos, um diz que o Estado é
titular, e 2, embora digam que o Estado não é titular, também não
dizem que o é o Município individualmente. O voto do Ministro Nélson
Jobim, do qual recomendo a leitura, um voto de 90 páginas, mostra a
vida como ela é, pois ele foi conhecer o setor para proferir seu voto.
Esse voto juntou-se ao do Ministro Joaquim Barbosa, atual relator
dessa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, e diz que,
uma vez tendo o Estado, por meio da Assembléia Legislativa,
aprovado uma lei complementar, que exige quórum qualificado,
instituindo a região e nela integrando os serviços públicos comuns,
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quaisquer que sejam, esse serviço é indivisível e tem de ser pensado
conjuntamente. Portanto, as decisões sobre ele devem ser colegiadas.
E vai mais longe o Ministro Joaquim Barbosa: “paritariamente entre o
Estado e os Municípios integrantes daquela região ou daquele serviço
comum”. Portanto, não importa o caminho que se tomou no Rio de
Janeiro porque se trata de algo específico da lei daquele Estado. O
Estado tem uma competência constitucional importantíssima para o
saneamento, especialmente onde há a integração física das redes de
água e de esgoto. Mas o Ministro Jobim diz mais: que há uma relação
com a questão dos Vales do Mucuri, do Jequitinhonha e de São
Mateus. O Ministro Jobim diz que o serviço comum se configura por
três naturezas distintas: a técnica - essa que conhecemos -, as
tubulações que se compartilham; o sistema de água e de esgoto da
Grande Belo Horizonte é um exemplo disso. Mas ele diz que há outras
duas dimensões que têm de ser consideradas. Uma é a geográfica, da
natureza, da bacia hidrográfica. Temos que obedecer a uma lei que
não está no nosso controle. Onde é que está a água? E levar a água
de um lugar para o outro significa integrar bacia, distribuir água,
constitui uma função pública comum. E a terceira dimensão inovadora
do Ministro Nélson Jobim: há também uma dimensão econômica e
social. Se, muitas vezes, para garantir a escala do serviço e a
eqüidade da sua prestação, for necessário instituírem-se serviços
comuns, que se faça. Aí, Deputado, é importantíssimo que o Estado
de Minas Gerais exerça a função colocada na Constituição em defesa
federal. Isso está posto na Constituição Federal e garante ao Estado
esse papel.

E uma segunda questão, nós lidamos com um tema muito sério:
água e esgoto, tema de vida, de saúde pública e meio ambiente

É um tema de vida, de saúde pública e de meio ambiente. Trata-se
de um setor que exige investimentos vultosos, que se remuneram em
longo prazo, como o empréstimo da Caixa, que retorna, tem de ser
pago em 20 anos. O BNDES tem de ser pago em 12 anos. Isso exige
cuidado. Nós, do setor público, tanto os governos municipais quanto
as companhias, lidamos com base na lei. Portanto a legalidade dos
contratos é fundamental, não se trata de uma interpretação. Não
adianta boa-vontade do governo para interpretar a lei como tal queira,
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pois a legalidade é fundamental. Quem a interpreta é o Poder
Judiciário. Também não adianta o governo dizer que vai aceitar
financiar um contrato que não observa a lei, porque o Judiciário a
observa. E o Judiciário pode dizer não, porque o poder público é
obrigado a cumprir a lei. O que a lei federal traz, no seu art. 58, na
regra de transição, é muito bem definido para os contratos precários.
Quais são eles? São os inexistentes, os de cláusula indefinida de
validade, ou os vencidos. Para esses, a lei criou uma cláusula até
2010, com uma série de condições.

Mas o senhor tem toda a razão, Deputado. Temos os contratos não
precários, os 200 que estão vencendo em São Paulo e no Brasil afora.
Esperarão dois ou três anos para que possam ser renovados? O que
vão fazer enquanto isso não acontece? Para ser resolvido, é preciso o
abrigo da lei. Não pode um decreto federal introduzir na lei um tema
do qual não disponha. E mais: essa lei não tem previsão legislativa de
delegação para regulamento federal. A lei de contratos de consórcios,
11.107, tem esse regulamento. Há um artigo que diz: “o Poder
Executivo Federal regulamentará essa lei”. A lei federal não tem o
regulamento, ela é auto-aplicável. Há um risco na legislação por
decreto. A lei é complicada. Como vamos ficar ao sabor da
interpretação de um Chefe de Poder Executivo? O decreto é um ato
discricionário, não passa pelo crivo desta Casa. Imaginem: se hoje
tenho boa-vontade e interpreto a lei no sentido A e, amanhã, no
sentido B para investimentos de longo prazo! Portanto o decreto não
configura segurança jurídica necessária para a questão da transição
dos novos contratos que estão para vencer.

Digo mais: ainda que o governo diga que qualquer Município pode
pegar financiamento porque não tem contrato, um financiamento entre
o BNDES e a Caixa, por exemplo, tem de ser cumprido. Como pode a
Caixa, que gerencia recursos públicos, financiar outro ente público
que não cumpre a lei? A lei é clara e positiva. As regras valem
igualmente para todos, não importa se são públicas, privadas e
municipais. A lei é para todos. É um avanço muito grande. Preocupa-
me muito esse dispositivo de não haver regra de transição não
somente para os nossos contratos, mas também para os contratos de
Municípios, que poderão ficar com uma insegurança jurídica no
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retorno desse financiamento. Não há previsão para implementação
dos planos, normas e entes de regulação prévios ao financiamento.
Trata-se de um detalhe jurídico muito importante. Temos de cuidar da
segurança jurídica, e não será um decreto que o corrigirá.

Finalmente, quanto à questão do nascimento, temos, em relação à
lei, já iniciado um trabalho de discussão com as empresas. Fizemos,
há 10 dias atrás, uma reunião de dois dias inteiros sobre a lei, análise
de artigo a artigo. Estavam todos os empresários de planejamento e
da área jurídica presentes. Estamos iniciando a segunda rodada. Toda
sexta-feira passo o dia inteiro numa empresa, discutindo, com a área
jurídica, com a área de operação e com a comercial, a interpretação
da lei. Já estamos também contratando toda a análise jurídica de que
a lei precisa para ser regulamentada no nível de Estados e
Municípios, preparando as empresas para os novos modelos de
contrato de programas, para o novo ambiente regulado e para os
modelos de convênio que produzimos e que precisam ser
aprimorados. Estamos trabalhando até preventivamente. Se houver
algum decreto federal que regulamente essa lei, que entendamos ser
ilegal, defenderemos o interesse do setor na Justiça.

Com relação ao compromisso com o cidadão, este é o compromisso
primeiro da Aesb e das suas empresas. Pensamos que o modelo
regional defendido por nós é o melhor instrumento para o objetivo de
levar serviços de água e esgoto para todos. Como os recursos são
escassos, há prioridades: primeiro, água; depois, esgoto. Primeiro,
esgoto nas grandes cidades; depois, nas pequenas cidades, em razão
do impacto ambiental. Mas há, e você tem toda razão, uma lacuna no
nosso setor, e não é da Aesb. Não é nossa competência atuar nessa
área das empresas, mas existe essa lacuna nacional de serviços de
saneamento rural. Não temos uma política efetiva nacional de
saneamento rural em rede. O atendimento é individualizado e deveria
estar vinculado ao Bolsa-Família, ao Programa de Saúde da Família e
a uma série de oficinas, como ocorre, por exemplo, no Sisar, do
Ceará, ou na Central, da Bahia.

Há um compromisso nosso na dimensão do serviço universalizado.
É isso o que todos queremos. A lei é um instrumento; não resolve,
mas é importante.
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A Sra. Presidente - Obrigada.
O Sr. Ronaldo Resende Pereira - Se me permite, desejo fazer um

complemento ao que disse o Marcos Tadeu. Quanto à questão dessa
fragilidade, quero dizer que ela se impõe mais ainda pela recente
notícia de que o Conselho das Cidades aprovou os prazos para a
transição, ou seja, plano nacional, até 2008; Estados, até 2009; e
Municípios, até 2010. Então, do ponto de vista jurídico, essa decisão é
extremamente frágil em relação a essa legislação.

A Sra. Presidente - Não conseguiremos esgotar todo o assunto, mas
o debate continuará na parte da tarde.

O Sr. Ernani Ciríaco de Miranda - A Deputada acabou de dizer: não
conseguiremos esgotar a discussão sobre todas as questões ligadas a
essa lei aqui nesta mesa, com o tempo que temos. Evidentemente, há
mesmo lacunas e necessidade de interpretação de vários pontos da
lei, mas o avanço que ela traz para o País, a nosso ver e do governo
federal, é inquestionável. É preciso lei para regulamentar o setor.
Também, como disse o Ronaldo, são necessários investimentos, mas,
sem a lei para regulamentar isso, cairemos nos erros do passado e,
às vezes, de um passado recente, em que recursos e mais recursos
foram colocados nas companhias, nos Estados e nos Municípios e
foram perdidos. Então, defendemos o pensamento de que não é
apenas necessário haver o recurso para investimento, mas também
aplicá-lo com qualidade no gasto, controle social, fiscalização,
regulação e, sobretudo, com base em um plano. Sem plano não há
como investir e cometeríamos os mesmos erros do passado.

Todos os vetos impostos à lei pelo Presidente da República saíram
de várias áreas do governo, e alguns, aliás, ocorreram sem a nossa
concordância, no caso específico do Ministério das Cidades.
Evidentemente, com o PAC, a questão do PIS e da Cofins fica
equacionada, embora, com a lei, o PAC tome uma forma muito mais
favorável ao prestador. A lei previa que o prestador poderia usar,
investir e depois recuperar os créditos do PIS e da Cofins, depois de o
investimento feito. Hoje, não. Ela diz que, com os recursos com que
se iria pagar o PIS e a Cofins, já se pode investir. Antecipa-se o gasto.

De qualquer forma, evidentemente ela não agradará a todos os
agentes do setor, mas é muito melhor que o veto integral à lei, que
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ocorreu há 13 anos. Quer dizer, o Presidente Lula honrou o
compromisso de sancionar a lei, que foi sancionada, ao contrário do
que fez o Presidente que há 13 anos vetou integralmente a lei.

Outra questão que gostaríamos de lembrar são os planos e os
prazos para transição. Evidentemente, seria melhor que esses prazos
fossem fixados na lei, mas não vejo isso como problema, a não ser
que queiramos protelar a situação em que vive o setor no Brasil. Se é
para protelar, há problema. Se é para resolver o problema, a lei o
soluciona. Evidentemente, teremos de trabalhar e discutir esses
prazos. Dizer que a lei parará o setor de saneamento brasileiro e não
permitirá investimento, como está no artigo mostrado pelo Ronaldo, é
o maior absurdo do mundo e agride todos os agentes e entes
federados que participaram do debate, da discussão, da aprovação
dessa lei. E houve consenso. Embora tenha havido divergências,
houve consenso.

Então, isso é uma agressão, é um absurdo de erro colocado numa
matéria que não sabemos como ficou.

Achamos que é preciso haver uma discussão sobre a
regulamentação dessa lei. Não há, hoje, no governo federal, nenhuma
iniciativa no sentido de fazer isso por meio de outra lei ou por medida
provisória. Achamos que dá para regulamentar. Se por um lado há
juristas que não acreditam nisso, por outro há muitos que pensam que
isso é possível e pareceres que defendem a regulamentação por
decreto presidencial. Evidentemente, esse é um processo dinâmico de
discussão, mas a iniciativa do governo federal não implica uma nova
lei nem a edição de uma medida provisória, mas sim a
regulamentação por decreto e a fixação dos prazos necessários.

Com todo o respeito ao Deputado Fábio Avelar, fiquei assustado
com a sua constatação de que a lei poderá favorecer a privatização,
porque o nosso entendimento é exatamente o oposto. A lei fortalece a
prestação do serviço público, fortalece o papel dos agentes, sejam
eles municipais ou estaduais, tanto é que criou a figura do “contato de
programa”, para que a companhia seja contratada sem licitação. Esse
é um instrumento fantástico, que não existia e que está estabelecido
pela lei de consórcio.

Portanto, a nossa visão é outra, contrária. Evidentemente, a
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regulamentação é importante para o setor público privado, mas
achamos que, nesse caso, a lei não tem esse viés de favorecer a
privatização.

Queremos reforçar o fato de que o governo federal, em nenhum
momento, agiu ou agirá de forma a passar por cima do Congresso
Nacional, como foi dito aqui, ou desrespeitar os Municípios. Não há,
na área de saneamento, histórias de desrespeito a Municípios no
Brasil; isso não é conosco. Respeitamos o Congresso, respeitamos os
Municípios, não passaremos por cima de nada. Mas achamos que dá
para regulamentar a situação por decreto.

O Estado continua fortalecido. Defendemos o papel do Estado no
setor de saneamento. Isso está assegurado no art. 25 da Constituição,
o que inclusive foi dito pelo Marcos Tadeu. O Estado pode legislar
sobre a função pública de interesse comum em região metropolitana,
aglomerados urbanos, por meio de legislação estadual. Quando
defendemos gestão associada, quando defendemos consórcios
públicos, contamos com a participação do Estado fortalecendo, como
tutor da regulamentação. Quanto aos planos, evidentemente o Estado
poderá contribuir, embora, em nível local, a competência seja do titular
do serviço.

O tempo é escasso para tudo o que precisamos falar, mas quero dar
um destaque final: se ficarmos questionando prazos, necessidade de
transição e aspectos da lei para a sua implementação, depois de
passados 20 anos de debate para a aprovação de uma lei aprovada
por consenso, isso poderá significar protelação, “empurrar com a
barriga” as soluções de que o povo brasileiro precisa na área de
saneamento, para melhoria da sua qualidade de vida. Muito obrigado.

A Sra. Vera Monteiro - Respondo à pergunta do Deputado: “Por que
o Programa Mais Vida no Vale não começa desde já a organizar os
consórcio com os 92 Municípios?”. Até poderia, não fosse pela
formalização do consórcio público, que demanda um tempo.

A formalização do consórcio demanda, necessariamente, a
ratificação, por lei, de cada ente participante, do chamado Protocolo
de Intenções, a elaboração desse protocolo. Cada Município precisa
aprová-lo por lei; o Estado precisa aprová-lo por lei, para que seja
formatado o consórcio. Por essa razão, optou-se por uma via mais
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simples para iniciar o processo de investimento na região, que envolve
a formatação de um convênio de cooperação e um contrato de
programa.

O Estado não precisa de lei, já tem autorização para assinar o
convênio de cooperação com o Município para a prestação de
serviços de saneamento, cooperando na prestação do serviço. Com
isso, o contrato de programa permite, desde já, que sejam realizados
investimentos nesse setor. Nesse meio tempo, são estabelecidos os
instrumentos necessários para a formatação e, depois, a transição
desse período inicial para o consórcio, cuja formatação é bastante
complexa.

Essa é a razão política de optar, desde logo, por um outro
mecanismo.

O Deputado Fábio Avelar - Só para completar, Deputada Elisa. É
importante. Na visão da senhora, então, a subsidiária seria
temporária, funcionaria até a formação dos consórcios?

A Sra. Vera Monteiro - Não. Só respondi à sua pergunta relacionada
às duas fases do projeto.

Quanto à subsidiária, é necessário fazer um esclarecimento. O
Estado hoje, assim como todos os Estados brasileiros, deu à sua
companhia estadual essa competência no estabelecimento da política
tarifária.

Vamos continuar a ter aqui, no Estado, uma série de contratos de
concessão, que continuarão a existir apesar de toda essa nova
legislação, cujos prazos continuam em vigência, com um modelo
ainda antigo, com essa formulação política, se nada for alterado. É
possível, a partir desse modelo, permitir que a Copasa tenha um
modelo tarifário diferenciado para uma determinada região? É
possível haver vários modelos tarifários em uma empresa estadual? É
possível. Não há nenhum impedimento jurídico. É possível, desde que
haja autorização para tanto. Se não me engano, hoje a Copasa pratica
um modelo tarifário único, para todo o Estado. O que se pretende com
esse novo projeto? Pretende-se criar um modelo tarifário diferenciado.
Poderia ser dentro da mesma empresa. Só se pensou na idéia de
fazê-lo por meio de uma outra empresa, por dois motivos. Primeiro,
porque estamos entrando em um novo modelo, em que a tarifa será
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definida no próprio contrato, e com isso se estabeleceria um modelo
diferenciado, a partir dos custos de prestação de serviços, para que
não haja a contaminação entre os custos da Copasa e os custos
dessa Copasa do vale, que teria uma organização financeira
diferenciada para gerir um projeto deficitário, cujas tarifas arrecadadas
não sejam capazes de cumprir esse projeto. A idéia foi segregar, para
que não houvesse nenhum tipo de contaminação, seja ela financeira,
seja ela política. Do ponto de vista jurídico, não é porque a Lei nº
11.455 foi aprovada que a idéia muda. Não é porque há consórcio ou
convênio de cooperação. A forma de prestação - se vai ser pela
Copasa ou pela subsidiária - não interfere em nada. A idéia da
subsidiária está relacionada estritamente à forma de estabelecimento
de uma política tarifária diferenciada. Não é especificamente por conta
da nova legislação, a Lei nº 11.455, que já se podia ou não se podia
fazer.

O Sr. Silvano Silvério da Costa - O Deputado Fábio faz uma
ponderação em relação à questão da titularidade. Devo dizer que, se
a questão da titularidade ficasse na lei, ela não teria sido aprovada.
Acho que foi inteligente tirar essa questão da lei, até porque o
Supremo está para julgar essa questão.

Convido as pessoas a lerem o voto do Ministro Eros Grau e o do
Ministro Joaquim Barbosa. Estão tramitando duas adins. Uma diz
respeito ao Estado do Rio e outra diz respeito à Constituição do
Estado da Bahia. Quanto à Constituição do Estado da Bahia, que
define a titularidade do Estado para regiões metropolitanas,
microrregiões e aglomerados urbanos, está quatro a zero para os
Municípios. E se trata da mesma natureza. Então, é preciso ler o voto
do Ministro Eros Grau. Acho que essa é uma leitura importante.

O Ministro Joaquim Barbosa diz que não existe titularidade de
segunda linha. Titularidade é titularidade. O Município é titular, e não
existem duas condições de titularidade. Ele considera que a
titularidade é municipal. Mas, de toda forma, são elementos para
analisar.

Em relação às regras de transição, acordamos, com o Ministro
Márcio Forte e com as entidades prestadoras, em enviar subsídios
para a regulamentação da lei que diz respeito à transição para o
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cumprimento dos contratos e para os planos. De fato, isso é
entendimento: se vale via decreto ou se não vale via decreto. Não sou
advogado, mas ouvi na reunião que é possível regulamentar via
decreto. Prefiro acreditar nessa linha, porque pelo menos vamos
poder avançar no País, para que o setor avance. Ficamos com essa
abordagem.

A Sra. Presidente - Muito obrigada. Agradeço a presença de todos
os debatedores, dos expositores, assim como a presença do público.
Convido-os para o retorno, às 14 horas, quando a reunião ordinária
deverá ser aberta e, posteriormente, interrompida para a continuação
do ciclo de debates.

Encerramento
A Sra. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/3/2007
Às 15h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Bráulio Braz, Eros Biondini e Zezé Perrella,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposiçôes da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data
mencionada entre parênteses: ofício da Sra. Meire dos Santos Batista,
Presidente do Sindecon-MG (10/3/2007). Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Vanderlei Miranda em
que solicita seja realizada reunião para se debater informação do
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Secretário de Desenvolvimento Econômico no Estado de Minas
Gerais, anunciando a compra de uma área de 1.100.000m2, no porto
de Itaguaí, com o objetivo de instalar um porto de armazenagem de
produtos para empresas mineiras, destinados à exportação, com os
convidados que menciona; e em que solicita seja realizada reunião
para se debaterem a ampliação e fomento dos negócios de etanol no
Estado de Minas Gerais, com os convidados que menciona. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Eros Biondini -

Zezé Perrella.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/3/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura, Gustavo Valadares e
João Leite, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, a Deputada Maria Lúcia e o Deputado Juninho Araújo.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião tem por
finalidade debater, em audiência pública, a Medida Provisória nº
339/2006, que regulamenta o Fundo de Desenvolvimento de
Educação Básica - Fundeb. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir as Sras. Diva de Souza Santos, Presidente do
Movimento de Luta Pró-Cheche; Gláucia Barros, coordenadora da
Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; Tânia
Pujedo, representante do Fórum Mineiro de Educação, e Gilza Oliveira
de Souza, representante da Creche Comunitária Bom Menino, que
são convidada a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado
André Quintão, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
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convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados André Quintão, João Leite, Juninho Araújo e Gustavo
Valadares (1), em que solicitam seja enviado ofício ao Presidente da
Assembléia, com vistas ao custeio da viagem dos integrantes do
Movimento de Luta Pró Creche à Brasília, em ônibus fretado, com
saída em 18/3 e retorno dia em 19/3, para manifestar seu apoio, na
votação, ao relatório sobre a medida provisória nº 339/2006, que visa
à incorporação das creches conveniadas no Fundeb; André Quintão,
João Leite e Eros Biondini, em que solicitam seja realizada visita desta
Comissão aos Presidentes da Câmara Federal e do Senado Federal e
à Deputada Fátima Bezerra, para entrega do documento de apoio à
inclusão das creches da rede comunitária conveniada na distribuição
dos recursos do Fundeb. 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 março de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini - Gustavo

Valadares.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 15/3/2007

Às 9h15mim, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Luiz Tadeu Leite, João Leite, Ruy Muniz e Zé Maia, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Luiz Tadeu Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Anthero Drummond Jr., Presidente do Conen-MG,
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encaminhando a esta Comissão relatório do 1° Fórum Mineiro
Antidrogas; Elvira Mirian Veloso de Mello Cosendey e Regina Helena
da Cunha Mendes, Coordenadoras do Fórum Estadual de Combate
ao Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente - Fectipa, convidando
a Comissão para participar do seminário: Enfrentamento ao Trabalho
Infantil na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em 13/3/2007;
Aécio Neves, Governador do Estado e Dom Mauro Morelli, Presidente
do Consea-MG, convidando a Comissão para participar da solenidade
de abertura da 4ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável de Minas Gerais, em 23/3/2007; Eduardo
Maércio Fróes, Vereador Municipal de Cruzília, encaminhada a esta
Comissão por meio do Gabinete do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando sejam tomadas providências para o caso do Sr. João Paulo
Ferreira Arantes, que foi brutalmente assassinado nesse Município no
mês de julho de 2006; Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de
Justiça, publicado no “Diário do Legislativo” do dia 8/3/2007; Djalma
Bastos de Morais, Presidente da Cemig; e Marco Antônio Monteiro de
Castro, Chefe da Polícia Civil, publicados no “Diário do Legislativo” do
dia 24/2/2007. O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei nº 20/2007 no 1º turno (Deputado João Leite). Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Luiz Tadeu Leite e
Ruy Muniz (3) em que solicitam seja encaminhado à Corregedoria do
Tribunal de Justiça pedido de providência para apuração de possível
conduta irregular por parte do Juiz da Comarca de Contagem, no
processo que envolve agressão sofrida pela Sra. Doranei Souza; em
que solicita à OAB-MG apuração, pela sua Comissão de Ética, de
possível conduta irregular do advogado José Afonso Machado,
referente à agressão sofrida pela Sra. Doranei Souza, após audiência
no Fórum de Contagem, realizada no dia 4/10/2006; em que solicita à
Promotoria da Justiça da Comarca de Ibirité informações sobre o
andamento da apuração dos fatos denunciados pela Sra. Ana
Terezinha Perche; Ruy Muniz, em que solicita a realização de
audiência pública em Montes Claros, para tratar do aumento da
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criminalidade violenta e da violação dos direitos humanos na
comunidade Cristo Rei, com os convidados que menciona. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de março de 2007.
João Leite, Presidente - Fábio Avelar - Antônio Júlio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 106/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo dar a denominação de Escola Estadual Madalena Pereira
Jorge à escola estadual de ensino fundamental situada no Município
de Setubinha.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 106/2007 tem por finalidade dar a denominação

de Escola Estadual Madalena Pereira Jorge à escola estadual de
ensino fundamental que funciona no Município de Setubinha.

A homenageada, Madalena Pereira Néri, nasceu em agosto de
1912, no Distrito de Concórdia do Mucuri, Município de Ladainha, e
ficou conhecida como Madalena Pereira Jorge.

Mesmo pouco escolarizada, compreendeu que o futuro repousava
na educação e que a esperança se realizaria nos livros e no ensino.
Concretizou essa visão ao tornar os filhos cidadãos que iriam
contribuir para o desenvolvimento da comunidade e ao incentivar os
netos a estudarem, o que os levou a conquistar diferentes profissões.

Em deferência a um pedido seu, em 1999, o Vereador Alceu Jorge
Pereira, um de seus filhos, doa um terreno para a construção de
prédio escolar.

Madalena Pereira Jorge faleceu em novembro de 1993, deixando
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como legado a visão de uma pessoa humilde, mas iluminada, que
considerava a educação como um bem imprescindível ao
desenvolvimento humano.

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

106/2007.
Sala das Comissões, 22 de março de 2007.
Ana Maria Resende, relatora.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 8/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o 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 matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça,
que opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre
o mérito, nos termos do art. 102, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em questão se propõe a resgatar a importância da cultura

e do consumo da mandioca no Estado. Para tanto, institui uma política
estadual em que estabelece competências do Executivo e prioriza
ações direcionadas para a agricultura familiar. A proposição
determina, ainda, a inclusão de derivados desse tubérculo nas cestas
básicas a serem distribuídas pelos programas sociais com
participação do poder público estadual.

Baseado no Projeto de Lei nº 2.626/2005, arquivado ao final da 15ª
Legislatura desta Casa e de autoria do então Deputado Márcio
Kangussu, o projeto sob análise exclui, do projeto original, o artigo que
autorizava a concessão de benefícios fiscais relacionados à
mandioca. A alteração havia sido recomendada pela Comissão de
Constituição e Justiça na época.

A iniciativa se fundamenta tanto no valor cultural e nutricional da
mandioca para o povo mineiro, quanto pela importância econômica do
produto “in natura” e de seus derivados no cenário nacional. Como
política pública, acrescenta pouco ao que já consta na Lei nº 11.405,
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de 28/1/94, que dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento
agrícola, pois o projeto define competências para o Executivo em
relação à mandioca que já estão implícitas naquela lei. O projeto
original, por sua vez, distinguia-se da Lei de Política Agrícola pela
análise circunstancial do segmento agrícola da mandioca e pela
criação de mecanismos efetivos de proteção e estímulo aos
empreendedores. Ainda hoje, a instalação de grandes projetos de
produção e processamento da mandioca encontra barreiras fiscais em
Minas Gerais.

Os agricultores, as agroindústrias e os comerciantes mineiros
enfrentam desvantagem na concorrência com empresários de
instalados em outros Estados que adotam políticas tributárias menos
onerosas, como a isenção de ICMS para operações comerciais
internas com a mandioca e seus derivados. Sem a alteração desse
quadro, dificilmente a economia desse setor crescerá em Minas. Ao
contrário, a existência desse desequilíbrio fiscal tem promovido a fuga
de empreendimentos de produção e processamento de mandioca
para Estados vizinhos. Uma ação efetiva do Governo mineiro de
incentivo a este segmento agrícola proporcionará, com a elevação do
nível das atividades econômicas nas regiões beneficiadas, o
crescimento do bolo tributário, compensando, com superávit, as
eventuais perdas de receita com a concessão do benefícios fiscais.

Apresentamos, portanto, a Emenda nº 1, no intuito de oferecer ao
governo estadual um instrumento para o enfrentamento da
desvantagem causada pelas normas tributárias de outros Estados que
sejam desfavoráveis ao equilíbrio fiscal, no segmento da mandioca e
seus derivados.

É relevante comentar que o dispositivo proposto pela emenda
autoriza que o Poder Executivo adote medidas compensatórias
apenas durante o tempo em que vigorarem, nos demais Estados,
regras que desfavoreçam a economia mineira. Essa medida se apoia
no art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação
tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências:

“Art. 225 - O Poder Executivo, sempre que outra unidade da
Federação conceder benefício fiscal não previsto em lei complementar
ou convênio celebrados nos termos da legislação específica, poderá
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adotar medidas necessárias à proteção da economia do Estado.
(Artigo com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8511, de
28/12/1983.)”.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 8/2007

no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
Emenda nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito

presumido de ICMS, até o valor total do recolhimento devido, nas
operações de comercialização de mandioca e de seus derivados com
os Estados que concedem isenção desse tributo nas suas operações
internas com os mesmos produtos.

Parágrafo único - O benefício fiscal a que se refere o “caput” deste
artigo vigorará, caso a caso, enquanto perdurar a situação
motivadora.”.

Sala das Comissões, 22 de março de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo, relator - Antônio

Carlos Arantes.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 22/3/2007, a seguinte

comunicação:
 Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.

Manoel Vieira da Silva, ocorrido em 18/3/2007, em Patos de Minas. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 6ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/3/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Padre João - Palavras do Deputado
Dinis Pinheiro - Exibição de vídeo - Entrega de placas - Palavras do
Bispo D. Joaquim Mol - Palavras do Pe. José Januário Moreira -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
José Henrique - Dinis Pinheiro - Almir Paraca - Carlin Moura - Célio

Moreira - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Eros Biondini - Padre João -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Revmo. Sr. Pe.
José Januário Moreira, Vigário Episcopal para Ação Social e Política
Arquidiocesana, representando o Arcebispo Metropolitano de Belo
Horizonte, D. Walmor de Oliveira; o Exmo. e Revmo. Sr. D. Joaquim
Mol, Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, representando o Presidente da
Regional Leste 2 da CNBB, D. Célio de Oliveira Goulart; e os Exmos.
Srs. Carlos Albérico Villar, Cônsul-Geral do Uruguai; e Deputados
Dinis Pinheiro e Padre João, autores do requerimento que deu origem
a esta solenidade.

Registro de Presença
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O locutor - Registramos a presença da Exma. Sra. Luciana Vaz
Venâncio, Vice-Presidente do Instituto Águas da Terra; do Exmo. Sr.
Odair Santos Júnior, Assessor de Águas e Meio Ambiente da
Presidência do Crea; dos Defensores Públicos presentes em número
bastante expressivo nesta solenidade; e da Exma. Sra. Tânia Mara
Rodrigues Araújo, Coordenadora Estadual do Ministério de Fé e
Política da Renovação Carismática Católica.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião ao lançamento da Campanha da

Fraternidade 2007, com o tema “Fraternidade e Amazônia” e o lema
“Vida e Missão neste Chão”.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Padre João
Saúdo os Exmos. Srs. Deputado José Henrique, Presidente desta

reunião; especialmente o Pe. José Januário Moreira, representando D.
Walmor, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte; honrado pastor,
quase conterrâneo, D. Joaquim, Bispo Auxiliar, neste ato
representando D. Célio de Oliveira Goulart, Presidente da Regional
Leste 2 da CNBB; Carlos Albérico Villar, Cônsul-Geral do Uruguai;
Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta Casa, também autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; convidados: aos
meus colegas Deputados e Deputadas, deixo uma saudação especial
pela abertura da mente e do coração. Mesmo numa semana de
extenso trabalho, estão aqui, mais uma vez, reafirmando o casamento
da fé e da política, ou seja, devemos sempre expressar em todos os
nossos atos e nossas ações a fé que professamos.

Permitam-me acolher especialmente os Defensores Públicos
presentes neste ato. Sem eles não teremos paz e fraternidade. Os
pobres só terão seus direitos assegurados por meio desse trabalho,
que é tão valioso. Só assim conseguiremos construir essa fraternidade
universal.

Sr. Presidente, nossa intenção, ao propor esta reunião especial no
Plenário desta Casa, foi divulgar, conscientizar e refletir sobre o tema
tão importante que é “Amazônia”.
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A Igreja, na sua sabedoria e guiada pelo Espírito Santo, vem
alertando-nos, ao longo da história, para a necessidade de se
preservar e cuidar da nossa grande morada, o planeta. Em 1979, a
CNBB lançava a Campanha da Fraternidade com o tema “Por um
Mundo Mais Irmão” e o lema “Preserve O Que É de Todos”. No dia
22/3/93, a ONU criou o Dia Mundial da Água, medida importante que
estamos comemorando em todo o Brasil e em nosso Estado, com o 6º
Fórum das Águas.

Para a realização deste evento, contamos com o apoio do Crea e de
tantas outras instituições que, no dia-a-dia, lutam com ações
concretas, com um processo de conscientização e informação.

Em 2004, a Campanha da Fraternidade, mais uma vez, chamava-
nos a atenção com o tema “Fraternidade e Água” e o lema “Água,
Fonte de Vida”.

Está aí a nossa grande responsabilidade: fonte de vida.
Neste ano, a Igreja no Brasil propõe o tema “Fraternidade e

Amazônia”. Percebemos assim, Sr. Presidente, Deputados e
convidados, que a Igreja Católica do Brasil está sempre atenta às
questões ambientais e chamando-nos para uma conversão autêntica.

Conversão é mudar as nossas atitudes, mudar os nossos hábitos.
Que sejamos sempre respeitosos, que expressemos a fé que
professamos: quem ama o Criador ama a criatura. Há uma
incoerência quando desrespeitamos a criatura. Estamos
desrespeitando o Criador, sobretudo quando essa criatura é a água,
fonte de vida.

A Campanha da Fraternidade não se restringe aos católicos. Ela
abrange todos os seres humanos em sua relação com a natureza.
Converter significa mudar hábitos de vida e ter respeito pela obra da
criação, percebendo que os bens da natureza são finitos e que todos
têm o mesmo direito a eles. Não podemos ostentar o luxo de alguns
às custas da destruição ambiental e da miséria de milhões de
pessoas. É um contra-senso descabido e insano.

Sr. Presidente, nunca se noticiou tanto sobre problemas climáticos
como agora. Se fossem só notícias, estava bom.

Mas o terço da Campanha da Fraternidade tem uma metodologia
popular simples - ver, julgar e agir, em que o “ver” nos mostra uma
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realidade. Não pode despertar em nós só a preocupação, o discurso.
É preciso termos ações concretas, desde a legislação até programas
e experiências que expressem, de fato, o respeito e o nosso amor à
natureza.

Já estamos sentindo na pele os efeitos nocivos de ações
irresponsáveis ao longo da história. O que a Amazônia tem a ver com
isso? Embora a Campanha da Fraternidade fale sobre uma região
específica do Brasil, o que está em jogo é a sobrevivência do planeta.
Já destruímos a mata atlântica, já acabamos com araucárias no Sul
do País, já reviramos as entranhas de Minas em busca do ouro,
destruímos a golpes de machado o pau-brasil, símbolo de nosso país.
Já avançamos sobre os nossos cerrados e vemos as áreas de
desertificação vindo em nossa direção.

E agora, Sr. Presidente, o que vamos fazer com a Amazônia? É a
maior reserva de água doce do mundo, a maior floresta do mundo, a
maior biodiversidade do planeta.

Ela é ainda a responsável pelo equilíbrio climático, hidrológico e
atmosférico do globo terrestre, e está sob ameaça: desmatamento,
queimadas, avanço de áreas de mineradoras, fronteiras extensas de
monoculturas e pecuária, poluição dos rios, supressão de nascentes,
além dos agrotóxicos, que deixam um rastro assombroso, colocando
em risco a existência da humanidade.

Por isso, estamos aqui, com a Igreja do Brasil, para dizer que a
Amazônia está aqui. É preciso conhecer a realidade, a riqueza e a
importância da Amazônia para mudarmos nossos hábitos. Conter o
consumismo, evitar os desperdícios e reciclar são atitudes simples, ao
alcance de todos, e que ajudam a diminuir a pressão sobre os
recursos da Amazônia. Conheço muitas pessoas da minha região que
estão nas empresas desmatando, inclusive gente de Belo Horizonte e
parentes.

Precisamos ainda superar conceitos de que o meio ambiente trava o
crescimento. Respeitar o modo de vida, as culturas dos povos
amazônicos e suas alternativas econômicas e sociais, que garantem a
preservação desse importante bioma da humanidade. Parabéns à
CNBB pela iniciativa da campanha, e vamos todos nós, cada um com
seu gesto concreto, em cada lugar do Estado de Minas Gerais e do
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Brasil, defender e proteger a nossa própria vida: a Amazônia. O texto
diz da metodologia do ver, julgar, confrontar a realidade com a
legislação, com o Evangelho, para desdobrarmos em ações concretas
em nosso dia-a-dia.

Para encerrar, o Apocalipse 22,2: “No meio da praça, em ambas as
margens do rio, crescem árvores da vida frutificando 12 vezes por
ano, produzindo cada mês o seu fruto, e suas folhas servem para
curar a humanidade”.

Nossa vida depende da Amazônia, da natureza. Nesta Casa, ao
garantirmos políticas públicas e geração de emprego, podemos conter
a imigração. No contexto da Escritura, fazemos um apelo à fé que
professamos: quem ama de fato o Criador, se for coerente em
palavras e ações, amará a criatura, sobretudo aquelas sem as quais
não há vida: a água, a terra e as nossas matas. Muito obrigado a
todos os presentes.

Palavras do Deputado Dinis Pinheiro
Exmo. Sr. 2º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado

José Henrique, neste ato representando o Presidente desta Casa,
Deputado Alberto Pinto Coelho; Revmo. Pe. José Januário Moreira,
Vigário Episcopal para Ação Social e Política Arquidiocesana,
representando o Revmo. D. Walmor de Oliveira, Arcebispo
Metropolitano de Belo Horizonte; Revmo. D. Joaquim Mol, Bispo
Auxiliar de Belo Horizonte, representando o Revmo. Bispo D. Célio de
Oliveira Goulart, Presidente da Regional Leste 2 da CNBB; Exmo. Sr.
Carlos Albérico Villar, Cônsul-Geral do Uruguai; querido colega
Deputado Padre João, autor desta iniciativa; nobres pares Deputados
Almir Paraca, Célio Moreira, Carlin Moura, Eros Biondini; ilustre
Vereador Anselmo; demais autoridades; senhoras e senhores, jovens
e telespectadores da prestigiada TV Assembléia; o lançamento oficial
pela CNBB da Campanha da Fraternidade 2007, na ilha de Combu,
em Belém do Pará, lugar emblemático por sua natureza exuberante e
absolutamente preservada, no último dia 21 de fevereiro, marcou um
momento importante para a Igreja e para o Brasil. Este Parlamento, ao
promover este ato, está unindo-se à Igreja do Brasil na luta pelo
despertar das consciências para a necessidade de se promoverem
ações afirmativas na defesa da região amazônica e dos demais
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ecossistemas do Brasil e do planeta. O relatório sobre o aquecimento
global, recentemente publicado pela ONU, evidencia que o homem é
capaz de destruir o único lugar conhecido onde pode morar
fisicamente.

A Campanha da Fraternidade 2007 nos dá oportunidade de
estabelecer novos parâmetros de relacionamento com a natureza. O
Papa Paulo VI afirmou, no documento “Evangelii Nuntiandi”, que “a
Igreja procura converter, ao mesmo tempo, a consciência pessoal e
coletiva das pessoas, a atividade em que as pessoas se aplicam, a
vida e o meio concreto que lhes são próprios”. É a dimensão social do
Evangelho. Aí se insere a Campanha da Fraternidade.

Neste ano, o tema da campanha é “Fraternidade e Amazônia”, e o
lema é “Vida e Missão neste Chão”. D. Sinésio Bohn, Bispo de Santa
Cruz do Sul, em brilhante artigo recentemente publicado, intitulado
“Acorda Brasil”, disse que, se a Amazônia é o pulmão da humanidade,
destruir esse pulmão é uma ameaça à sobrevivência da humanidade.
Se o Rio Amazonas, com seus afluentes, é a maior fonte de água
doce do universo, destruir essa fonte é um passo largo para o suicídio
coletivo da humanidade e para a destruição do planeta.

A Campanha da Fraternidade 2007 objetiva despertar a consciência
do povo brasileiro para a urgência de proclamar o Evangelho aos
povos da Amazônia, missão específica da Igreja, e visa a políticas
públicas de preservação do meio ambiente, ao desenvolvimento
sustentável da Amazônia e à salvaguarda da soberania nacional sobre
este imenso, rico, belo e cobiçado patrimônio do povo brasileiro. É
missão de todos: da Igreja, dos mineiros, dos brasileiros e, de modo
especial, do Estado.

A campanha deste ano convida cada brasileiro a olhar para seu
próprio bioma, pois, assim, estaremos olhando para a Amazônia, a
caatinga, o cerrado, o pantanal, a mata atlântica e os pampas. É uma
grande e inestimável oportunidade que nos é oferecida, para
refletirmos sobre a criação que Deus nos concedeu.

No lema da campanha, “Vida e Missão neste Chão”, está implícito o
compromisso de criar uma consciência ecológica no chão em que
habitamos, no nosso jardim, na rua em que vivemos, na terra de
nossa propriedade, em nossas casas e, principalmente, no seio de
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nossas famílias, lugar privilegiado para a evangelização de nossos
filhos.

Essa é uma nova maneira de viver e caminhar, ter outros
parâmetros, buscar efetivamente novos horizontes.

Somente com uma mudança profunda de mentalidade e,
conseqüentemente, do agir, descobriremos como, pessoal,
comunitária e socialmente, poderemos converter-nos para essa
fraternidade que nos é anunciada.

Registro o término dessa minha modesta manifestação suplicando a
Deus, nosso Pai celestial, que possa estar sempre presente,
permanentemente guiando, permeando e abençoando todos os
nossos passos. Muito Obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes para assistir ao vídeo

“Conhecendo a Amazônia”, produzido para a Campanha da
Fraternidade 2007.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Entrega de Placas

O locutor - Neste instante o Deputado José Henrique, representando
o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará a entrega ao Pe. José Januário Moreira e a D. Joaquim
Mol de placas alusivas a esta homenagem, acompanhado dos autores
do requerimento que deu origem a esta solenidade. As placas contêm
os seguintes dizeres: “‘Amazônia e Fraternidade: Vida e Missão neste
Chão’, com essa proposta tão relevante, a Campanha da Fraternidade
de 2007 convida todos os brasileiros a um efetivo exercício de
solidariedade para com os povos daquele vasto território e suscita
iniciativas de valorização e defesa de sua riqueza cultural e ambiental.
A Assembléia de Minas, em nome de todo o povo mineiro, presta seu
apoio e sua homenagem à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
- CNBB - pela oportuna campanha.”.

- Procede-se à entrega das placas.
Palavras do Bispo Dom Joaquim Mol

Exmos. Srs. 2º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, Deputado José Henrique, representando, nesta
solenidade, o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho;
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caro irmão Januário, representante do nosso Arcebispo, D. Walmor de
Oliveira - Pe. Januário, como já foi dito, é o Vigário Episcopal para
Ação Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte e tem,
incansavelmente, desenvolvido esse trabalho de uma forma muito
bonita e interessante nessa enorme Igreja particular, nossa
arquidiocese; Cônsul-Geral do Uruguai, Carlos Albérico Villar; autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem, Deputado Dinis
Pinheiro, a quem agradecemos pela delicadeza e sensibilidade de
trazer para esta Assembléia a discussão e a reflexão sobre a
Amazônia; Deputado Padre João, que também participa da autoria
desse requerimento, irmão no presbiterato, caro amigo, quase
conterrâneo, a quem agradeço de modo particular - somos de cidades
vizinhas, e agradeço-lhe trazer à Assembléia de Minas esse assunto
tão importante para discussão e aprofundamento; a Assembléia é um
espaço de aprofundamento das questões e decisões mais importantes
para o povo mineiro -; caríssimos Deputados presentes; senhores e
senhoras, e todos que vieram para esta sessão, de grande
importância para a Arquidiocese de Belo Horizonte, permitam-me
chamar todos de irmãos, pois estamos empenhados na mesma
missão, ao redor da temática da realidade amazônica, que parece
estar tão distante de nós e, ao mesmo tempo, tão próxima. Sabemos
que vivemos um momento de gravidade pela realidade que está a
nossa frente. Todos somos comprometidos com a transformação
dessa realidade. Sabemos também da gravidade que vivemos no
contexto eclesial, que é a grande oportunidade que se apresenta para
todos nós que formamos e somos a igreja de Jesus Cristo. Há o
imperativo de uma resposta aos grandes desafios como discípulos do
Senhor Jesus. Perdoem-me a informalidade, mas permitam-me dizer
que estamos vivendo um momento muito grave e, por isso, todos
estão tão sérios nesta sessão. Penso que, quando fixamos o olhar na
mensagem de Jesus Cristo e na sua própria pessoa, com certeza a
gravidade do momento apresenta-se de outra forma. Podemos abrir,
dentro de nosso coração, a alegria, que nasce da esperança de
termos um mundo melhor.

A Campanha da Fraternidade sobre a Amazônia é uma iniciativa da
Igreja Católica no Brasil, que está organizada em regionais. Por isso
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estou aqui hoje representando o Presidente da Regional Leste 2, a
maior do Brasil, que contém mais de 30 dioceses e comporta dois
Estados de grande importância, Minas e Espírito Santo. Aqui
represento D. Célio Goulart, Bispo de Cachoeiro do Itapemirim, que
não pôde estar aqui, mas isso não quer dizer que não esteja
sintonizado com o que está acontecendo, mesmo porque podemos
chegar a muitos lares por meio da TV Assembléia, esse
importantíssimo instrumento de comunicação.

A Igreja faz um chamado à vida e à missão no chão da Amazônia.
Dois aspectos são cruciais nessa Campanha da Fraternidade: a
Amazônia viva e a vida dos povos amazônicos. O contexto da
Campanha da Fraternidade é o tempo litúrgico quaresmal, o intervalo
de tempo qualificado pelo Espírito Santo, que vai da Quarta-Feira de
Cinzas até a Semana Santa. Um tempo especial, dedicado à
mudança, à transformação da própria vida e à conversão para Deus.

A Campanha da Fraternidade pretende dar a conhecer melhor a
realidade da Amazônia, exercitar a solidariedade por um novo estilo
de vida, estimulando um projeto de desenvolvimento que tenha a vida
como centro.

O pano de fundo de toda essa reflexão é a questão ecológica.
Ecologia é uma palavra que foi criada em 1866, por um biólogo
alemão com o seguinte significado: é o estudo do interrelacionamento
de todos os sistemas vivos e não vivos entre si e com seu meio
ambiente. A ecologia tornou-se um discurso universal, quem sabe
uma das maiores forças mobilizadoras do nosso tempo atual.

Hoje podemos falar de quatro grandes vertentes, quando nos
referimos à ecologia. Assim, os especialistas nos ajudam a entender
melhor também o que estamos propondo, como Igreja, nesta
Campanha da Fraternidade. A primeira vertente é a que aparece logo
de início, à primeira vista: é a vertente ambiental. Essa primeira
vertente da questão e da campanha preocupa-se com o meio
ambiente, para que ele não seja desfigurado, e a qualidade de vida
seja garantida com a preservação das espécies em extinção. É um
olhar sobre a natureza fora do ser humano e da sociedade, é a busca
de tecnologias novas, menos poluentes, privilegiando soluções
técnicas. A vertente ambiental da ecologia é importante porque corrige
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os excessos da voracidade dos projetos que implicam sempre custos
ecológicos muito altos. Se não cuidarmos do planeta, da Amazônia,
poderemos submeter o planeta e a Amazônia à destruição da biosfera
e impossibilitar assim a vida.

Há outra vertente na Campanha da Fraternidade: vertente social.
Podemos falar de uma ecologia social, que não pensa apenas o meio
ambiente, mas deseja alcançar, como comumente se diz, o ambiente
inteiro, que insere o ser humano e a sociedade dentro da natureza.
Trata do embelezamento da cidade, com suas avenidas, praças ou
praias, e prioriza o saneamento básico, a educação, a saúde decente.
A injustiça social significa uma violência contra o ser mais complexo e
singular da criação, que é o ser humano. Ele é parcela da natureza. O
Brasil é o país mais injusto do mundo. A ecologia social exige um
desenvolvimento sustentável, que atenda às carências humanas sem
sacrificar o capital natural da Terra, pensando no hoje e no futuro. Não
é fácil porque, no imaginário dos pais fundadores da sociedade
moderna, o desenvolvimento se movia dentro de dois infinitos: o
infinito dos recursos naturais e o infinito do desenvolvimento rumo ao
futuro.

Foi uma pressuposição ilusória. Os recursos são finitos e estão
esgotando-se, principalmente a água potável. Para exemplificar, se as
famílias chinesas teimarem em querer os automóveis que as famílias
americanas já possuem, a China se transformará num grande
estacionamento: todos parados sem combustível. Enfim, o bem-estar
tem de ser também sociocósmico, social e voltado para toda a
natureza, pois, sem a vida cósmica, não vivemos.

Há uma terceira vertente na Campanha da Fraternidade deste ano,
e vocês poderão notá-la com muita facilidade, por tudo aquilo que está
sendo feito. Trata-se da vertente mental. É a terceira trilha da ecologia
chamada pelos especialistas de ecologia profunda. A causa do déficit
da Terra não reside apenas no tipo de sociedade que atualmente
temos, mas também no tipo de mentalidade que vigora, incluindo a
profundidade da vida psíquica humana consciente, inconsciente e
pessoal.

Há no ser humano instintos de violência, vontade de dominação. Há
sombras que nos afastam da benevolência em relação à vida e à
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natureza. Aí, dentro da mente humana, iniciam-se os mecanismos que
nos levam a uma guerra. Vivemos numa cultura em que o ser humano
está no centro; que o considera rei do universo. Os demais seres só
têm sentido quando ordenados ao humano. O ser humano dispõe
deles ao seu bel-prazer, tornando inexistente a solidariedade e
desconhecendo que todos os seres são interdependentes e vivem
dentro de uma teia muito complexa de relações. A moderna
cosmologia ensina-nos que tudo tem a ver com tudo em todos os
momentos e em todas as circunstâncias. Precisamos pensar numa
comunidade humana e cósmica que integra todos os elementos.

Há um teólogo muito interessante da tradição protestante, Jürgen
Moltmann, que diz que a grande glória de Deus é o dia do descanso,
porque todas as coisas e criaturas se harmonizam. Bonito o seu
pensamento. Nesse exato ponto, poderemos nos abrir ao sagrado. O
sagrado impõe limites à manipulação do mundo, pois ele dá origem à
veneração e ao respeito, fundamentais para a conservação da vida.
Cria a capacidade de religar - daí a palavra religião -, todas as coisas
são religadas à sua fonte criadora, que é o Criador e o Ordenador do
universo, Deus. As religiões hoje precisam recuperar, por sua vez, sua
identidade de religadoras das criaturas a Deus.

A última vertente é a integral. Finalmente falamos dessa última
etapa: a ecologia integral. Uma visão nova que, como os astronautas,
faz-nos ver a Terra de fora da Terra. De onde se vê o planeta
resplandecente de luz azul e branca, como um ponto luminoso na
palma da mão. Um lugar do qual se vislumbra a vida do planeta e a
vida humana como uma única realidade. É como se o ser humano
fosse a própria terra enquanto sente, pensa, ama, chora e venera. A
comunhão das criaturas diante da beleza do Criador. O universo, pois,
como um todo, possui uma profundidade espiritual interligando todas
as coisas, fazendo com que o universo seja realmente “uni-verso”,
uma totalidade viva, dinâmica, diversa, tensa e harmônica, um
cosmos, e não um caos.

A ecologia integral é a visão holística do mundo: não é a soma das
partes, mas a captação da totalidade viva, una e diversa em suas
partes. Nesta cosmovisão, o ser humano é um ser que pode captar
todas essas dimensões, alegrar-se com elas, louvar e agradecer
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àquela inteligência que tudo ordena e àquele amor que tudo move,
sentir-se um ser ético, responsável pela parte do universo que lhe
cabe habitar. Isso exige uma nova civilização, um novo coração, que
só se adquire pela conversão a Deus.

Precisamos fazer as pazes com a Amazônia, e não apenas dar uma
trégua. Cumpre refazermos uma aliança, uma campanha de
fraternidade, imbuídos do espírito que tudo penetra e daquele amor
que move céus e terra.

É necessário abraçar a campanha pela Amazônia e pelos povos da
Amazônia, pois Jesus Cristo veio para que todos tenham vida, e vida
em abundância. Poderíamos dizer em sintonia e comunhão com a
Campanha da Fraternidade: Jesus Cristo aqui veio para que todos
tenham vida, e vida ‘amazônica’. Muito obrigado.

Palavras do Padre José Januário Moreira
Exmo. Sr. 2º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, Deputado José Henrique, neste ato representando o
Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr.
Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, D. Joaquim Mol; o Ministério,
representando D. Célio de Oliveira Goulart, Presidente da Regional
Leste 2 da CNBB; Exmo. Sr. Carlos Albérico Villar, Cônsul-Geral do
Uruguai, que prestigia este momento; Exmo. Srs. Deputados Dinis
Pinheiro e Padre João, autores do requerimento que deu origem a
esta solenidade; Srs. Deputados; autoridades presentes; senhores e
senhoras, faço uma saudação especial aos representantes da luta da
Defensoria Pública, aqueles que trabalham com os pobres e que,
hoje, à tarde, visitaram o Vicariato para a Ação Social e Política, e que
atuam junto à Pastoral Carcerária e Direitos Humanos.

Para mim, é uma alegria muito grande estar aqui, nesta Casa,
representando o Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, D.
Walmor Oliveira de Azevedo, quando desta Campanha da
Fraternidade, que envolve todos nós. É uma campanha que teve e
está tendo um empenho especial na Arquidiocese de Belo Horizonte e
no Vicariato para a Ação Social e Política, na dinamização dessa
temática que nos convoca, de modo tão concreto, com a temática da
Amazônia.

A CNBB deseja suscitar na sociedade brasileira uma discussão
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ampla sobre a Amazônia, no horizonte das exigências éticas, da
justiça, do respeito à vida, da solidariedade e da fraternidade.

Queremos, justamente, enquanto Arquidiocese de Belo Horizonte,
fomentar essa reflexão com os pés no chão, atentos a nossa realidade
e com a atenção especialmente voltada para a Amazônia, que é o
coração da campanha, que acontece de modo especial na Quaresma,
mas que vai se prolongar - além deste ano, gerando um despertar
com conseqüências concretas.

O objetivo geral dessa campanha, antes de tudo, é cuidar da vida.
Na discussão com as pastorais, colocamos como nosso empenho,
colocar a Amazônia no centro de nossa atenção fraterna, o que
significa aceitar o desafio de questionar, surpreender e envolver,
numa maneira diferente de enxergar a natureza, o nosso
relacionamento com ela e com as populações que ocupam aquelas
terras num respeito profundo a sua cultura. As questões amazônicas
têm muito a dizer a todos nós: a proteção da terra e da natureza, o
direito dos pequenos, a justiça sem corrupção, a preservação das
culturas, a superação da idolatria do capital, a partilha sensata das
conquistas da humanidade, a vida como valor fundamental. Tudo isso
deve ser vivido em todo lugar, porque essas são exigências básicas
do projeto de Deus para todo ser humano. Contemplar a criação,
vendo nela a ação amorosa do Pai, convoca-nos a crer que tudo foi
feito para todos, que a grande conquista não é acumular, mas é ser
capaz de crescer, produzindo e partilhando frutos na construção da
justiça do Reino de Deus. A Arquidiocese de Belo Horizonte decidiu
por algumas ações concretas. São elas:

1 - Criar, nas paróquias e comunidades e nos diversos espaços em
que atuamos, a divulgação da realidade da Amazônia, dando a
conhecer as mais variadas expressões de cultura e saberes regionais:
história, lutas e conquistas, música, lendas, desafios, poesias,
culinária, plantas medicinais, folclore, tudo que envolve a realidade da
Amazônia, para que faça parte da nossa vida.

2 - Promover seminários, simpósios, fóruns de debates e estudos
sobre os grandes desafios da realidade da Amazônia.

3 - Conhecer, criticar e apoiar o trabalho solidário de muitas ONGs e
das pastorais sociais que ajudam a compreender melhor a realidade
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amazônica.
4 - Incentivar a inserção da temática da Amazônia como eixo

transversal do trabalho de planejamento escolar. Nestes dias, me
encontrei com 12 escolas municipais e estaduais que estão
trabalhando, com interdisciplinaridade, a temática da Amazônia em
diversas disciplinas.

5 - Apoiar as iniciativas missionárias das dioceses e paróquias da
região amazônica.

A Diocese de Belo Horizonte tem como irmã a Prelazia de Cametá,
que está no Pará, coração da Amazônia. Iremos empenhar-nos em
atividades nessa área.

Direcionaremos nossa ação na Campanha da Fraternidade para
atividades que destaquem a presença da Igreja em Cametá, além de
fortalecer a participação popular no exercício das políticas públicas,
aumentando nossa atuação em conselhos e atividades diversas,
diante dessa temática e da conseqüência que a realidade da
Amazônia tem em nossa vida.

A Arquidiocese de Belo Horizonte saúda esta Casa, que nos permite
trazer essa realidade, de maneira concreta, para todo o Estado de
Minas Gerais, em consonância com esse lançamento da Igreja do
Brasil. Manifestamos nosso compromisso e empenho em atuar e fazer
acontecer a Campanha da Fraternidade entre nós. Sempre digo que,
apesar de toda a dinâmica da realidade da Campanha da
Fraternidade, ainda questiono o fato de nós, cristãos católicos,
fazermos Campanha da Fraternidade. Isso é sinal de que ainda
estamos distantes da realidade que o Evangelho nos provoca.
Fazemos Campanha da Fraternidade porque precisamos ser mais
fraternos, justos e coerentes com o Evangelho. Que essa temática da
Amazônia nos desafie a ser verdadeiramente fraternos e solidários na
construção de uma realidade melhor para todos, sem exclusão.
Destaco a realidade da Amazônia como nossa, de todos nós, mineiros
católicos da Arquidiocese de Belo Horizonte. Minha gratidão a todos,
em nome do nosso Arcebispo D. Walmor Oliveira de Azevedo.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o grupo musical

Amazônia Verde Escola, que, sob a coordenação de Roberto Lages,
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apresentará as músicas “Riacho Doce”, de Marcelo Ribeiro, e
“Amazônia”, de Roberto Lages.

- Procede-se à apresentação musical.
O Sr. Roberto Márcio Lages - Obrigado pelo convite. Nosso grupo

começou um trabalho há 15 anos, no Amazonas, com a comunidade
Apurinã, que estava perdendo seus costumes por dificuldades,
entrando nas matas e matando bichos para vender a carne. Então,
realmente, essa comunidade indígena, morando em Boca do Acre, no
Rio Purus, interior do Amazonas, estava numa situação muito ruim.

Comecei um trabalho de pesquisa de sementes, por meio do qual
fomos criando máquinas para executar esse material. Hoje isso não
somente melhorou as condições dessa comunidade, mas também é
fonte de renda para muita gente na Amazônia. Sei que não sou. Esta
mesma força que me traz aqui, que é o nosso Pai e Deus em mim,
une não somente a nós neste momento, mas também muitas outras
pessoas boas. Obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Revmo. Sr. Pe. José Januário Moreira, Vigário Episcopal para Ação

Social e Política da Arquidiocese de Belo Horizonte, representando D.
Walmor de Oliveira, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte;
Exmo. e Revmo. Sr. D. Joaquim Mol, Bispo Auxiliar de Belo Horizonte,
representando o Bispo D. Célio de Oliveira Goulart, Presidente do
Regional Leste 2 da CNBB; Exmo. Sr. Carlos Albérico Villar, Cônsul-
Geral do Uruguai; Deputados Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta Casa,
e Padre João, autores do requerimento que deu origem a esta
solenidade: “Queridos pais, a Amazônia, berço acolhedor de tanta
vida, seja também o chão da partilha fraterna, pátria solidária de
povos e culturas, casa de muitos irmãos e irmãs”. Essas palavras
fazem parte da oração da Campanha da Fraternidade deste ano e
resumem a preocupação da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil com a sobrevivência, no futuro imediato, das diversas formas de
vida na Amazônia.

A adesão desta Assembléia à causa que concilia Amazônia e
fraternidade configura um compromisso maior, que, em última
instância, é o compromisso com a humanidade e a sobrevivência das
futuras gerações.
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Se, geograficamente, Minas Gerais parece afastada da região
amazônica, nossos cidadãos não estão imunes às conseqüências das
mudanças climáticas provocadas pela devastação da área florestal.
Essa é uma das muitas razões pelas quais os recentes relatórios
científicos sobre o processo de aquecimento global merecem um
conjunto de ações rápidas para que ele seja revertido ou amenizado o
máximo possível.

A preservação da vida no complexo ecossistema tropical se torna,
mais do que nunca, responsabilidade de cada um de nós. Além disso,
o foco na fraternidade, tema há décadas dessa campanha
desenvolvida na quaresma e sempre apoiada por esta Casa, traz à
tona a premente necessidade do respeito aos direitos e à dignidade
do próximo.

É fundamento de toda política pública uma base ética e justa,
estruturada na noção de paz social. Portanto, cabe à Igreja e aos
parlamentos, empenhados nos princípios e valores que tornam melhor
a sociedade, a linha de frente das reflexões e das ações que
promovem a luta contra as discriminações, os conflitos e a violência.

Hoje a Amazônia é centro da atenção mundial, não só pela paulatina
destruição dos recursos naturais, mas também por problemas de
ordem cultural e econômica. Tais questões envolvem igualmente os
indígenas e as populações ribeirinhas tradicionais, além dos
habitantes das áreas metropolitanas em rápido crescimento, com sua
realidade de pobreza, desemprego e degradação de costumes, em
meio a deficiências de moradia ou de saneamento básico.

Outro fator que nos preocupa é a violência presente na ocupação da
terra, que tem provocado constantes vítimas. Entre elas, avultam os
sacrifícios do líder seringueiro Chico Mendes e, mais recentemente,
da missionária Dorothy Stang. Ambos pagaram,
despropositadamente, com a própria vida sua dedicação à causa da
solidariedade social.

Já não podemos descuidar da tarefa comum de defesa da vida,
ameaçada não só pela posse e pela exploração da terra e de suas
riquezas. Toda a população da Amazônia merece ser respeitada, bem
como a própria floresta, com o aproveitamento sustentável dos
recursos naturais, das águas e do subsolo. A bandeira da Amazônia,
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que a Igreja brasileira corajosamente levanta, representa não apenas
a fé na obra divina da criação, mas ainda a defesa da fruição dos bens
deste mundo por todos os seres humanos.

Lembremos, então, a mensagem de Sua Santidade o Papa Bento
XVI, na abertura dessa campanha, invocando a proteção do Senhor
para o Brasil e a Amazônia, em nome da paz, da prosperidade e da
fraternidade.

Que os sentimentos de cooperação germinem entre nós, em nome
da vida, da Amazônia e do futuro do País e do Planeta Terra. Muito
obrigado!

Agradecemos a todos os presentes nesta noite.
Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as reuniões especiais de amanhã, dia 23, às 9, às 14
e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/3/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 1.151/2003; discursos dos Deputados Lafayette de
Andrada e Padre João; questão de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
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
Alves - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa -
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Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira -
Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela
Reis - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do

Projeto de Resolução nº 1.151/2003, da Comissão de Fiscalização
Financeira, que aprova as contas do Governador do Estado referentes
ao exercício de 2002. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a palavra,
para discutir, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Mudou a regra no meio
do caminho, e é de suma importância ressaltar que não só no governo
do Estado. Pobres Prefeitos aqueles que, no ano de 2000, chegaram
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ao Executivo com despesas, às vezes até débito, no valor do próprio
orçamento projetado para aquele ano, e que teriam, ao longo de
quatro anos, que equilibrar as suas contas fiscais e as suas metas.
Quando se vêem os números... O número é uma frieza imensa. Ele
não transmite a sensibilidade do dia-a-dia do Poder Executivo.

O Deputado Lafayette de Andrada - Do momento histórico em que
ele está vivendo.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - E sobretudo do momento
histórico que V. Exa. apresentou. Ainda faltou a questão do risco
Brasil, que aumentou sobremaneira por causa das eleições.

O Deputado Lafayette de Andrada - Disparou, naquele ano.
O Deputado Wander Borges (em aparte) - Este, que vos fala, e

deixo creditado, não há de falar de aprovação de conta com ressalva.
Porque um governo que entra não faz uma dívida - é simplesmente
pela correção monetária que é indexado o IGP-DI, puxado pelos
outros índices e balizado no dólar...

O Deputado Lafayette de Andrada - Em um ano cresceu cinco
bilhões.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - ... aumenta cinco bilhões,
não há de se falar em ressalva.

Concordo com V. Exa. e parabenizo-o pelo brilhante relatório. O
Deputado Sebastião Helvécio tem feito um estudo que nos dá
condição de avaliar na plenitude para podermos votar com
tranqüilidade. Muito obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, prezados espectadores da TV Assembléia, estamos
aqui para discutir a prestação de contas do governo Itamar referente
ao ano de 2002. O Tribunal de Contas do Estado, em seu parecer
técnico, encaminhou a esta Casa o seu parecer favorável à
aprovação, com ressalvas. É um parecer puramente técnico, de
caráter opinativo.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, após
analisar as contas, encaminhou ao Plenário um parecer final pela
aprovação integral. Antes de fazer as considerações sobre as contas
propriamente ditas, farei três considerações importantíssimas.

Quanto às contas analisadas, o parecer técnico do Tribunal de



1896

Contas e o parecer técnico da Comissão de Fiscalização Financeira
são puramente numéricos. São pareceres contábeis, que levam em
consideração o rigor da lei e os números, fazendo uma comparação.
O parecer técnico do Tribunal de Contas e o da nossa Comissão de
Fiscalização Financeira não consideram o momento histórico, a
conjuntura em que ocorreu o desenvolvimento dessas contas.

Estamos falando das contas relativas ao ano de 2002. É preciso
regredirmos no tempo e trazermos à memória o que ocorreu no ano
de 2002. Foi o ano da primeira eleição do Presidente Lula. Nesse ano,
em que as pesquisas davam uma dianteira folgada do então candidato
Lula, todos os indicadores econômicos se abalaram pela insegurança
do que ocorreria com o novo governo. O Presidente Lula tinha uma
vida pregressa de líder sindical e pregava a moratória, o não-
pagamento da dívida externa e a reforma agrária. Ele era contra os
banqueiros. De repente, as pesquisas indicavam que esse homem
tinha tudo para vencer as eleições, como, de fato, veio a ocorrer. O
mercado se abalou, e o dólar, que estava em torno de R$2,00, passou
para quase R$4,00. Os indicadores financeiros de correção monetária,
como o IGP-DI e o IGP-M, que acompanham e levam em
consideração fortemente o dólar, subiram. Esse momento da
economia nacional era instável. Nesse contexto, temos as contas do
Governador Itamar Franco, em Minas Gerais, no ano de 2002.

A segunda consideração que gostaria de fazer é que o parecer
técnico do Tribunal de Contas e da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária leva em conta dispositivos constitucionais
e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei foi sancionada no ano
de 2000, portanto no meio do governo Itamar Franco, ou seja, ocorreu
uma mudança nas regras do jogo, com a partida em andamento. Isso
causou imensas dificuldades para o governante adequar as suas
metas à lei recentemente aprovada.

A terceira consideração é a seguinte: o parecer técnico não levou
em consideração que, desde o princípio da República até depois do
Plano Real, em 1995, todas as contas de todos os governantes
estaduais de todos os Estados da Federação eram fechadas com
déficit financeiro, incluindo Minas Gerais e o próprio governo Aécio
Neves, que, somente em 2005, conseguiu zerar o déficit e gastar de



1897

acordo com o que arrecadava. Os anos de 2005 e 2006 foram uma
exceção, considerando-se toda a história nacional. E o governo Itamar
Franco estava inserido nesse contexto, pois nele ocorreu também um
déficit financeiro.

Analisando essa conjuntura, observaremos os principais itens que o
relator à época, Deputado Sebastião Helvécio, em seu relatório na
Comissão de Fiscalização Financeira, apontou como várias
irregularidades ou vários descumprimentos das contas do governo. O
governo não conseguiu cumprir várias metas que deveriam ser
cumpridas.

O Orçamento Fiscal de 2002 previa uma arrecadação e uma
despesa de R$19.000.000.000,00. A receita efetivamente arrecadada
foi de R$17.000.000.000,00. A despesa fiscal do exercício de 2002 foi
de R$18.000.000.000,00. Ocorreu um déficit de R$940.000.000,00. A
dívida pública, denominada dívida fundada, acumulada nesse ano, era
de R$34.000.000.000,00. Em virtude do efeito Lula, a dívida cresceu,
em 2002, R$5.000.000.000,00, sem que o governo tomasse um
centavo emprestado. O governo não contraiu nenhum empréstimo,
mas, em virtude de os indicadores estarem explodindo por causa do
dólar e do efeito Lula, a dívida cresceu nesse valor. Essa é a
realidade, pois a dívida é corrigida pelo IGP-DI da Fundação Getúlio
Vargas, que é constituído por três índices: o Índice de Preço no
Atacado - IPA -, o Índice de Preço ao Consumidor - IPC - e o INCC,
que leva em conta a construção civil.

O Índice de Preço no Atacado - IPA - é 60% do IGP-DI e é
fortemente influenciado pelo dólar, porque trabalha com importação,
com atacado de modo geral. O dólar, naquele ano, subiu de R$2,13
para R$4,03. A dívida cresceu por causa do efeito Lula. O relator
apontou que a relação da dívida com a receita corrente líquida, de
acordo com a normatização do Senado Federal, deveria cair, mas
subiu. Em 2001, a relação era de 2,35; em 2002, foi para 2,86. Ela
cresceu, quando a meta era que diminuísse. Por causa de todos
esses distúrbios que houve nesse ano, a relação aumentou, como não
podia ser diferente. O superávit primário do governo foi de
R$448.000.000,00. Apesar de todo o desequilíbrio das contas
nacionais, o governo de Minas ainda conseguiu um superávit primário
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de quase R$450.000.000,00, que não foi suficiente para atender às
metas impostas pelo Decreto nº 42, de março daquele ano.

Em relação aos dispositivos constitucionais, que são aquelas metas
que o governo precisa atingir, o relator anotou que, no quesito da
educação, o governo gastou R$3.000.000.000,00. Ou seja, 31,8%,
quando a meta era 25%. Portanto gastou 6,8% a mais do que o
mínimo exigido pela Constituição Federal. A própria Constituição
define que, dos gastos com a educação, 60% têm de ser destinados
ao ensino fundamental. No caso de Minas Gerais, os gastos foram de
R$1.000.000.000,00, portanto 1% acima do mínimo exigido. No
quesito educação, o governo executou plenamente os índices
constitucionais necessários. Porém, no quesito saúde, o relator anotou
que, de acordo com a Emenda nº 29, a obrigação, em 2002, era que o
governo do Estado gastasse 9,5% com a saúde. Ocorre que a
Emenda nº 29, que é a que define os gastos com a saúde, ainda não
foi regulamentada e não traz, no seu bojo, o que efetivamente pode
ser considerado gastos com saúde. Ela fala que era preciso gastar
9,5% naquele ano com saúde. Mas o que são os gastos com saúde?
Saneamento é gasto com saúde, pagamento de servidores da saúde
são gastos com saúde? Não sei, a emenda não fala. Fica uma
discussão que não tem fim. Não sabemos o que pode ser considerado
gasto com saúde ou não. O relator apontou que não foi gasto o que
era necessário com a saúde, mas não fixou os critérios. Portanto o
quesito saúde não pode ser apontado por ninguém como um quesito
descumprido por aquele governo, uma vez que não há legislação que
determina o que é considerado gasto com saúde ou não. O relator
apontou que não foi feito o gasto com a Fapemig, imposto pela
Constituição Mineira, de que 1% da receita corrente ordinária deveria
ser gasto com pesquisa pela Fapemig. O governo gastou 0,17%. Ora,
é preciso fazer uma reflexão. Como vimos, falei que o governo fechou
as suas contas com um déficit de quase R$1.000.000.000,00. Se ele
teve um déficit, significa dizer que ele não teve dinheiro para gastar
com tudo o que precisava. O cobertor é curto: cobre o ombro e
descobre a canela.

Alguém tinha de sair prejudicado; algum gasto necessário teria de
não ser feito. Aí, a opção do governo foi promover cortes no
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investimento da Fapemig e, em vez de 1%, gastou 0,17%.
Da mesma forma, o ilustre Deputado Sebastião Helvécio, relator,

apontou aqui que não foram promovidos os gastos com despesa de
pessoal, cumprindo a LRF. Utilizando a metodologia da Portaria nº
516, do Senado Federal, o governo gastou 72% da sua receita com
despesa de pessoal, quando não poderia gastar mais do que 45%.
Ocorre que - aí, é importante frisar - a Portaria nº 516, do Senado
Federal, foi publicada em 14/10/2002. Estamos analisando o
fechamento das contas de 2002. Ela normatizou como deveriam ser
os gastos com pessoal somente em outubro de 2002. Como o
governo, no final de outubro, faltando apenas novembro e dezembro,
poderia adequar todas as contas públicas daquele ano do seu
governo, atendendo ao dispositivo da norma do Senado Federal que
foi editada em outubro? Isso é impossível. Como justificativa - pois até
outubro não havia a regulamentação pelo Senado Federal -, o
governo mineiro do então Governador Itamar Franco utilizou a
metodologia do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. De
acordo com a metodologia desse Tribunal, os gastos do governo
foram de 44%, atendendo, portanto, ao que dispõem a Constituição da
República e a LRF.

Logo, no quesito sobre despesa com pessoal, o governo atingiu
plenamente as metas necessárias e legais, e não pode ser criticado
por isso, ao contrário do que está no relatório, que considerou, única e
exclusivamente, a portaria do Senado Federal.

Finalmente, Sr. Presidente, apenas como uma reflexão geral,
gostaria de dizer que, desde o princípio da República - aliás, estamos
falando aqui de 2002 -, o Brasil conviveu com a inflação, seja em
períodos maiores ou menores, seja inflação menor ou galopante. No
final do ano, a inflação sempre atingia índices altíssimos. E os
Orçamentos - aí, é onde quero chegar - da República, dos Estados e
dos Municípios eram pura peça de ficção. Não havia como, no ano
anterior, o Parlamento votar o Orçamento para o ano seguinte sem
saber os índices da inflação. Em um mês, a inflação era 15%; em
outro, 22%; e, em outro, 19%. Em determinado momento na história,
houve mês que chegou a 60%. Na nossa juventude, cansamos de
ouvir que o Orçamento é pura peça de ficção. Realmente era, porque
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não tínhamos uma moeda estável e a inflação era imprevisível.
Portanto o Orçamento era uma peça que não tinha consideração,
nenhum valor.

Aí, sim, a partir de 1995, quando o real entrou em vigor, passamos a
ter uma moeda estável, e era possível uma peça orçamentária para,
no ano seguinte, considerarmos as despesas e a arrecadação
efetivas. A partir daí, começou o esforço dos Estados e da União com
o intuito de adequar as despesas à receita, até que, em 2005,
conseguimos o déficit zero em Minas Gerais.

Mas, até então, era pura peça de ficção. O governo Itamar Franco,
em seus quatro anos de governo no Estado de Minas, nos anos de
1999, 2000, 2001 e 2002, estava no período que chamarei de período
de adequação, de transição. Vivíamos com uma inflação galopante e
passamos a viver com o mundo real. Tínhamos que adequar uma
história de 100 anos a uma realidade atual. Foi um período de
transição. Se verificarmos os números relativos ao ano de 2002,
veremos que eles foram muito melhores, muito mais eficientes, muito
mais próximos da adequação ao que a lei exige do que nos anos
anteriores.

Naquela época, naquele ano, se quiséssemos exigir do governo do
Estado de Minas Gerais, assim como do governo da União ou de
qualquer outro Estado, que cumprisse as metas da Lei de
Responsabilidade Fiscal, o Estado iria parar. É para cumprir a meta?
Vamos fechar hospital, fechar escolas, não vamos comprar remédio,
não vamos pagar funcionários. Assim cumpriremos a meta, mas o
Estado pára. E isso não pode acontecer. É preciso adequar a
realidade àquilo que a lei exige. Mas é preciso adequar
paulatinamente, não há como fazer isso da noite para o dia.

O Deputado Lafayette de Andrada - Agradeço o aparte de V. Exa.,
trazendo contribuição importante.

Para concluir, Sr. Presidente, faço a seguinte reflexão:
O governo Itamar Franco, em Minas Gerais, viveu um momento de

transição. Ele não pode ser penalizado por uma lei que aconteceu no
meio de seu governo. É um momento de transição das contas
nacionais, da vida das finanças públicas do País. Não se pode alterar
a regra do jogo no meio do caminho.
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A segunda consideração que desejo fazer, ou melhor, voltar a falar
sobre ela, diz respeito ao relatório técnico, que não considera a
conjuntura.

Eventualmente, criticamos a imprensa, mas, muitas vezes, isso
acontece. É como se pinçassem uma frase do contexto. Quando se
pinça uma frase, a frase é esta, mas, se olharmos o contexto em que
ela foi dita, o significado será outro. O mesmo acontece com as
contas. O relatório que está aqui, na nossa frente, é puramente
numérico; é um relatório que deve ser considerado dentro do contexto
histórico, para saber quais foram as implicações daquele momento
nas finanças públicas, que é o que foi aqui relatado.

Finalmente, Sr. Presidente, gostaria de considerar a figura do
Presidente Itamar Franco, que é um nome de Minas Gerais. É um
homem que foi Presidente da República e que tem uma trajetória de
vida consagradora. Não há por que nós, deste Parlamento, por causa
de firulas, de pequenas nuanças da legislação, que foi alterada no
meio de seu governo, votarmos as suas contas aprovando-as com
ressalvas, pois aprovadas elas serão. Não há nenhuma dúvida quanto
a isso, e também não há que ter ressalvas. As ressalvas estão todas
perdoadas em função daquele momento em que ele viveu.

Desse modo, Sr. Presidente, a fim de encaminhar a votação, peço a
todo este Parlamento, aos Deputados que compõem esta Casa que
façam essa reflexão sobre o momento histórico em que os fatos
aconteceram e sobre a figura do ex-Presidente Itamar Franco, para
que V. Exas. votem com a tranqüilidade de quem está fazendo justiça,
a favor da aprovação integral das contas do Governador Itamar
Franco, referentes ao ano de 2002.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Padre

João.
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas

Deputados, caros cidadãos e cidadãs, telespectadores, na verdade,
Sr. Presidente, ao discutir aqui o Projeto de Resolução nº 1.151/2003,
gostaríamos de aprofundar essa reflexão sobre o papel do Tribunal de
Contas, para saber qual a legalidade das decisões do Tribunal nos
últimos anos. Portanto, esse projeto de resolução tanto quanto o
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outro, de nº 1.897, não possuem, na nossa avaliação, os pressupostos
exigidos por lei, ou seja, não vêm acompanhados do parecer do
Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas, deixando de
cumprir suas atribuições constitucionais.

Às vezes, num projeto de lei de utilidade pública, uma coisa simples
faz com que haja uma recomendação para que sua tramitação seja
interrompida. Às vezes, isso poderia ser anexado, simplesmente. Se
há um relatório contrário, não há o entendimento necessário para que
aquele documento seja aprovado. Isso retrata, de certa forma, um
respeito para com os técnicos.

Deputado Almir Paraca, companheiro, o Tribunal de Contas é um
instrumento com muitos funcionários, técnicos, auditores, pessoas
com formação específica, contadores, que apresentam as conclusões
de seus estudos. É expressa a seriedade do profissional, as
conclusões com ressalvas em alguns pontos. Se os próprios
Conselheiros tivessem a sabedoria para avaliar a natureza desse
instrumento, buscariam a moralização do uso do dinheiro público. Se
houvesse coerência, em primeiro lugar, deveriam respeitar as
orientações de meses e até de anos de trabalho dos servidores. Esta
própria Casa deu importância ao Tribunal, compreendendo que ele
deve auxiliá-la. Pelo menos, era assim quando foi criado, para auxiliar
o Legislativo em todos os níveis. Mas, na gênese, já encontramos
muitos vícios. Na composição do Tribunal de Contas, vemos que a
maioria é indicada por esta Casa. Ele tem de olhar também as contas
do Legislativo.

Denunciamos e pedimos a consideração dos membros da Mesa em
relação à ausência do Ministério Público especializado no Tribunal de
Contas. Isso é fundamental. Estamos falando da validade, portanto,
da nulidade de todos esses pareceres. O Ministério Público não
esteve presente. No relatório, disse que a Assembléia teve
consciência do Tribunal de Contas como instrumento, por isso criou
uma comissão especial. Tivemos, aqui nesta Casa, uma comissão
especial do Tribunal de Contas. Quero ler, na íntegra, o que diz o nº 3,
que fala sobre o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.
Deputado Lafayette Andrada, parte do prefácio foi feita pelo
Conselheiro Antônio Carlos Andrada.
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Assim está dito: “Prevê a Constituição Estadual que o Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas é exercido por Procuradores de
Justiça integrantes do Ministério Público Estadual. Compete ao
Ministério Público promover a defesa da ordem jurídica, e, entre suas
atribuições, consta a execução dos julgamentos do Tribunal, adotando
as providências necessárias ao seu cumprimento.

A Constituição mineira - portanto, desde 1989 - não reconheceu a
existência de um Ministério Público Especial, especializado em temas
ligados à fiscalização de contas públicas. Tal impropriedade foi objeto
de uma ação direta de inconstitucionalidade - a Adin nº 2.068-4 -,
requerida pelo Procurador-Geral da República. Julgada em 3 de abril
do mesmo ano, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade,
pela inconstitucionalidade de parte do art. 124 da Carta mineira. Em
seu voto, o Ministro Sidney Sanches atenta para a natureza “sui
generis” do Ministério Público que atua perante o Tribunal de Contas,
cuja função é alheia à tipicamente constitucional”.

Continuando a leitura do relatório da Comissão Especial: “A inércia
do Tribunal de Contas em adaptar-se a tal decisão tem deixado uma
lacuna em sua organização e em seu funcionamento, o que tem
contribuído para dificultar o cumprimento das atribuições
constitucionais do Tribunal”.

E assim, de acordo com o Dr. Rosalvo Mendes, Procurador-Geral do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas: “A instalação do
Ministério Público Especial representará um avanço, pois os
Procuradores que atuarão no Tribunal terão de ser profissionais com
conhecimento especial na área de fiscalização financeira e
orçamentária”. Repito: Os Procuradores que atuarão no Tribunal terão
de ser profissionais com conhecimento especial na área de
fiscalização financeira e orçamentária. Ainda não tivemos essas
pessoas atuando junto ao Tribunal de Contas.

Também no próprio relatório da Comissão Especial do Tribunal de
Contas desta Casa, que gastou dinheiro público para realizar várias
audiências, está dito à página 19: “Quanto ao Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas, precisamente neste momento o Tribunal de
Contas vive” - isso em 2003 - “uma situação peculiar, pois desde 3 de
abril o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a forma
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como está estruturado o Ministério Público junto àquela Casa.
Assim, é urgente a necessidade de implantação do Ministério

Público Especial junto ao Tribunal de Contas.”
Há uma decisão que deve ser respeitada. Quando esta Casa a

atropela ou a ignora, todos estamos sendo cúmplices, Deputado
Alencar da Silveira Jr. Se V. Exa. votar, independentemente de quem
seja o Governador, pois não estou discutindo aqui quem o era na
época, não estou entrando nesse mérito, será cúmplice.

Houve num determinando tempo - depois quero trabalhar isso
melhor - a cessão de alguns Procuradores ligados diretamente ao
Governador, pessoas que tinham vínculos com os próprios
funcionários do 1º escalão do governo. Então, esta Casa, respeitando
o trabalho da Comissão Especial que funcionou nesta Assembléia,
questionando, salientando a ausência desse Ministério Público
Especial, reconhecido aqui pelo relator, o então Deputado Antônio
Carlos Andrada, hoje Conselheiro, tem de compreender isso. Aliás, os
próprios Conselheiros atuais devem fazer isso, devem forçar, uma vez
que já está em tramitação um concurso público, que isso aconteça. Se
quisermos, de fato, respeitar o povo mineiro, é necessário termos o
concurso público o mais rápido possível. Aliás, essas pessoas, que
comporão o Ministério Público Especial, começarão a carreira
ganhando mais de R$22.000,00, enquanto os Defensores estão
reclamando um pouquinho de aumento.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Tivemos aqui hoje
os servidores da Defensoria Pública dizendo que ganham R$4.000,00
e que os do Ministério Público ganham R$19.000,00. O Deputado
Pinduca lembra bem que ganhamos R$6.000,00 e que, de quatro em
quatro anos, temos de disputar uma eleição. Votamos aumento de
servidores, de professores, do Ministério Público, de Juízes, de
Desembargadores, mas o salário do Deputado continua o mesmo.
Mas não é o caso que temos de tratar aqui, e sim, as contas do nosso
Governador, ex-Presidente da República, Itamar Franco, que colocou
este Estado em desenvolvimento. Tivemos aqui na Assembléia, como
Líder do Governo na época, o Deputado Alberto Pinto Coelho,
participando do governo Itamar Franco, que ficou na memória.

Quando falamos na aprovação de contas de Itamar Franco, temos
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de lembrar que várias coisas aconteceram naquele governo: na
Comig, houve algumas sindicâncias; membros da Loteria Mineira
estão com as suas contas suspensas até hoje. O Itamar, com aquele
jeitão, disse: “Pede exoneração e depois se discute.” Então, antes de
aprovarmos as contas do Sr. Itamar, temos de ver todos os
penduricalhos que estavam naquele governo. Teremos de chamar
aqui o Deputado Sávio Souza Cruz para falar do ex-Ministro
Hargreaves. Ele tinha de chegar aqui e falar o que viu, no governo
Itamar Franco, sobre o ex-Ministro. Acho que há outros Deputados
aqui que sabem de muitas coisas do governo Itamar Franco. Será que
vamos aprovar as contas, Padre João? É a pergunta que faço a V.
Exa. e a esse Plenário. Como fica agora o senhor Itamar Franco, que
brigou durante quatro anos com o Sr. Fernando Henrique Cardoso.
Minas Gerais parou quatro anos; o povo mineiro ficou perdido durante
quatro anos. Quando ele estava indo embora, foi lá, deu um abraço e
disse ao Fernando Henrique: “Oh, fui eu quem o colocou na
Presidência”. E ficou por isso mesmo. Até quando Minas Gerais ficará
desse jeito? Aí, precisou entrar o Sr. Aécio e fazer o que fez em Minas
Gerais.

Esta Casa tinha de se debruçar nas contas do Itamar Franco,
chamar os seus Secretários. Deputado Sávio Souza Cruz, vamos
chamar o ex-Secretário do partido de V. Exa., que é o companheiro
Adelmo Carneiro Leão. Vamos chamar todos aqui e ver essas contas
aprovadas. Tudo o que chega no Tribunal de Contas é aprovado.
Desde que me entendo por gente, nos meus 20 anos de mandato,
nunca ouvi dizer que a conta do Governador fulano de tal tomaria
bomba, teria isso ou aquilo. Será que o Tribunal de Contas ficará
fazendo o que sempre fez, ou seja, olhando e dizendo: “Muito bem.
Está tudo certinho, tudo de acordo?”. E como é que fica? Esta Casa
tinha por obrigação analisar as contas do Sr. Itamar Franco. Peguem
o Sebastião Helvécio, o Sávio Souza Cruz, os Secretários de Estado,
o ex-Líder de Governo, hoje Presidente desta Casa, Alberto Pinto
Coelho, e peçam-lhes para olhar. Nunca vi uma coisa dessas.
Tivemos a oportunidade de presenciar aqui um Líder conseguir
aprovar tudo, mas não fazia o que o Itamar pedia e foi exonerado.
Nem sequer teve a oportunidade de ouvir: “Você foi meu Líder e agora
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não é mais”. Ele fez isso com o Alberto. No dia seguinte, ainda tirou o
Sávio Souza Cruz da secretaria. Na época, brincávamos dizendo:
“Quer aprovar projeto do governo? Não apareça em Plenário.” Estou
falando isso na ausência do companheiro Sávio Souza Cruz. Espero
que ele dê testemunho do que viu no governo Itamar Franco.

Aprovar as contas unicamente por aprovar? Vamos discuti-las.
Todas as ressalvas feitas por V. Exa. contam com o apoio deste
Deputado. Entendo que está na hora de a política em Minas, que está
mudando e já mudou, continuar mudando muito mais. Por que Itamar
Franco? Porque está nas contas dele. Amanhã serão as contas do
Aécio, e depois, as do próximo Governador. Mas as contas têm de ser
analisadas com critério, com seriedade. Não basta chegar aqui, pronto
e acabou. Todas as ressalvas devem ser verificadas. Lembro que
todas as pendengas que houve no governo Itamar Franco... Ele dizia
o seguinte: “No meu governo, se houver alguma irregularidade, antes
de aprová-la, faço sindicância, e o responsável será afastado do
cargo.” Quem sabe está na hora de chamarmos aqui na Assembléia
todos aqueles que ele afastou dos cargos, na Ademg, na Loteria e em
todos os lugares? Se fizermos um levantamento, essa discussão vai
longe. Vamos chamá-los para falarem o que houve naquela época.
Por que os seus bens foram penhorados e tudo ficou parado até hoje?
Aprovou aqui, e o Itamar ficou na dele. Como é que fica todo mundo
que trabalhou com ele e o ajudou a fazer esse governo que ficou
parado durante quatro anos?

Parabenizo V. Exa. pelo discurso. Tenho a certeza de que todos os
Deputados aqui neste Plenário, repleto como está hoje, estão atentos,
ouvindo. V. Exa. pode ter a certeza absoluta de que sua voz tem de se
levantar cada dia mais, principalmente quando falamos de contas.
Não fomos eleitos para fazer o que eu faço, clientelismo, ajudando
aqui e ali. Fomos eleitos para fiscalizar e legislar. É para isso que
Deputado é eleito. Mas, infelizmente, Padre João, se eu ficar aqui
somente legislando e fiscalizando, perco a eleição. V. Exa. sabe
perfeitamente disso. Se ganhei seis eleições seguidas foi porque não
fico aqui apenas legislando e fiscalizando. Tenho de fazer
clientelismo. O prato de comida ainda está faltando na mesa do meu
eleitor. É com tranqüilidade que faço isso aqui, hoje. Chegará a hora
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em que terei a oportunidade de estar no parlamento para fiscalizar e
legislar, para que o prato de comida não falte mais na mesa do meu
eleitor. Para isso, estou aqui trabalhando.

Parabenizo V. Exa. e convoco esta Casa para analisar com critérios
e votar com consciência as contas do Dr. Itamar Franco, ex-
Governador e ex-Presidente da República. Muito obrigado.

O Deputado Padre João - Deputado Alencar da Silveira Jr.,
obrigado. Embora V. Exa. destaque a presença de tantos, desejo
retornar ao Deputado Doutor Viana. Referentemente à seriedade do
assunto, na composição do Tribunal de Contas, e à ausência do
Ministério Público Estadual, reconhecida pelos próprios Conselheiros,
quero socializar essa questão com outros colegas. Para isso, gostaria
de contar com um momento mais apropriado, pois verificamos que
não há quórum para continuar os trabalhos. Gostaria de continuar
promovendo essa reflexão com os nobres colegas Deputados, pois,
se todos vão votar, precisam estar atentos a esse grave ponto. Há um
processo, e tanto eu quanto o Deputado Laudelino Augusto entramos
com uma liminar, destacando essa falta de pressupostos legais.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Padre João,
ouvi atentamente V. Exa. e os demais apartes que aqui ocorreram.
Não posso omitir-me, até porque presidi a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária quando analisamos esse parecer desta
Casa, que foi elaborado sobre as contas do ex-Presidente e ex-
Governador Itamar Franco.

Sinto-me bastante à vontade em fazer esse comentário, até porque
não é novidade para ninguém que, quando exerceu o seu mandato, o
Governador Itamar Franco tinha no PSDB oposição. Aliás, o
Governador tratava de retribuir essa oposição, tendo um
comportamento de quem não queria consigo nem no seu governo o
PSDB, embora, no meu entendimento, ao final do seu mandato, tenha
tido uma atitude bastante madura de refletir entre as opções que se
apresentavam para Minas Gerais e abraçar a candidatura do
Governador Aécio Neves, então candidato pelo próprio PSDB. Aliás,
esse comportamento é bastante característico do ex-Presidente
Itamar Franco, que é um homem nacionalista e se pauta pelas suas
intuições e convicções. Ninguém pode tirar do ex-Governador e ex-
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Presidente Itamar Franco os méritos de ser um homem de
personalidade e de um comportamento todo ímpar, próprio. É óbvio
que, naquela ocasião, como Prefeito de Divinópolis, tinha as minhas
angústias e dificuldades com o governo Itamar Franco, que não era
muito afeto aos tucanos.

Como V. Exa. sabe, sou fundador do PSDB, em 1988. Portanto,
sinto-me à vontade para me manifestar sobre as contas de um
governo que não ajudei a eleger, do qual não fui aliado e sobre o qual
apresentei as minhas críticas à época, as quais mantenho em alguns
aspectos. Contudo entendo que esse governo foi exercido por um
grande brasileiro. No que diz respeito à sua correção pessoal, creio
que não pairam dúvidas. Assim, pude analisar as contas que
tramitaram na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
desta Casa, com o espírito de imparcialidade e com o espírito, que
deve nortear todas as nossas ações como parlamentares, de
representante do povo que tem o dever de fiscalizar a aplicação do
dinheiro público de maneira séria e firme. Posso assegurar à V. Exa.
que não encontrei, em nenhuma das ressalvas apresentadas pelo
Tribunal de Contas, nenhum indício que me levasse a crer que
houvesse uma malversação do dinheiro público ou indicativo que me
levasse a crer que, a bem do interesse público, pudéssemos reprovar
as contas do ex-Governador e ex-Presidente da República Itamar
Franco.

Deputado Padre João, para cumprir um dever cívico e de natureza
ética, solicitei este aparte para dizer, de maneira bastante tranqüila,
que as contas do ex-Presidente e ex-Governador Itamar Franco
devem receber desta Casa a aprovação, como foi feito na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, tendo como relator um
dos mais brilhantes Deputados que a Assembléia Legislativa tem a
felicidade de possuir, que é o nobre Deputado Sebastião Helvécio,
com larga experiência legislativa, homem público de diversos
mandatos e com uma independência moral e histórica, pois foi o
primeiro suplente do partido - parece-me que até do próprio PMDB à
época - da base de apoio do Governador Itamar Franco, e passou os
quatro anos nessa situação, sem que houvesse tido a oportunidade de
assumir uma cadeira na Assembléia Legislativa ou qualquer cargo na
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administração Itamar Franco.
Portanto procedeu à sua análise como relator das contas do

exercício de 2002 do governo de Minas Gerais com a imparcialidade
com que devemos nortear as nossas ações. Apresentou seu veredicto
pela aprovação, seguido pela maioria dos pares da Comissão de
Fiscalização Financeira, que tive o privilégio de presidir até o ano
passado.

Hoje, sinto-me no dever de dizer que, não por estar com a missão
de atuar nesta Casa como Líder da Maioria, mas de forma muito
pessoal, como Deputado do PSDB, partido que não esteve com o
Governador Itamar Franco e que tem naturalmente críticas em relação
a alguns aspectos da sua gestão do ponto de vista político, mas, do
ponto de vista da gestão financeira e do uso do dinheiro público, sua
aprovação vai ao encontro do interesse do povo de Minas Gerais, que
é ter uma relação em que as questões partidárias não nos movam na
hora de proceder a uma análise dessa magnitude.

Essa é a minha contribuição. Agradeço o aparte ao nobre Deputado
Padre João.

O Deputado Padre João - Obrigado. Sr. Presidente, como dizia,
pretendo dar continuidade a essa discussão. Gostaria que o tempo
fosse computado para destacarmos, sem julgar a conta em si, a
situação em que se encontrava, à época, o Tribunal de Contas,
sobretudo a ausência do Ministério Público Especial. Gostaria de
socializar amanhã com os nobres pares a posição não do Padre João,
mas do próprio Procurador de Justiça de Minas Gerais no que diz
respeito a essa questão.

Devemos procurar saber a posição do então Presidente do Tribunal
de Contas, Conselheiro Simão Pedro Toledo, e qual deve ser a nossa
postura hoje.

Amanhã, gostaria de apresentar um requerimento sobre qual deve
ser nossa ação mais prudente para resguardar a credibilidade desta
Casa em relação às contas dos Governadores, não entrando no
mérito das pendências das ressalvas, mas destacando a ausência do
Ministério Público Especial.

Questão de Ordem
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, solicito o encerramento, de
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plano, da reunião, uma vez que não temos quórum para a continuação
dos trabalhos.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião especial de
amanhã, dia 21, às 9 horas, e para a reunião extraordinária também
de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/3/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questão de

ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Discussão e Votação de
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.374/2006;
aprovação - Questões de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio
Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre  João -  Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
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Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h14min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Doutor

Viana. Agradeço esta oportunidade e gostaria de registrar e ler uma
correspondência que recebi: (- Lê.) “Excelentíssimo Senhor Deputado
Estadual João Leite, temos a satisfação de convidá-lo para participar
do lançamento do filme ‘Out of Control’, a realizar-se no próximo dia
24 de março de 2007, nos Estados Unidos da América.

São duas as razões que nos levaram a estender-lhe esse convite. A
primeira, pela certeza da necessidade do envolvimento de todos na
luta contra o uso de drogas ilegais. A segunda, pelo fato de esse filme
contar com a participação de dezenas de brasileiros no seu quadro de
atores, a maior parte desses do Estado de Minas Gerais.

O filme ‘Out of Control’, dirigido e produzido por Rogério de Souza,
está sendo considerado pelas autoridades locais da cidade de Fall
River, em Massachusetts, pela sociedade e pelos meios de
comunicação como uma grande arma no auxílio a essa luta de
combate às drogas ilegais.

Com a pergunta ‘você acredita que tudo a sua volta está sob
controle?’, o longa-metragem ‘Out of Control’, de 114 minutos,
emociona pelo drama vivido por uma famosa jornalista que vê sua
casa invadida pela tirania do mundo das drogas ilegais.

Esse filme servirá como uma grande ferramenta de combate na luta
contra as drogas ilegais em escolas públicas de línguas inglesa,
portuguesa e espana, uma vez que o mesmo foi produzido nos três
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idiomas.
Sua presença abrilhantará o nosso ‘premiere’ e também permitirá

um estreitamento nas relações viabilizando uma parceria entre o ‘Out
of Control’ e o Estado de Minas Gerais. Atenciosamente. Rogério de
Souza. Diretor e produtor.”

Estamos de posse do convite para esse evento que acontecerá na
cidade de Swansea, em Massachusetts. Ficamos impressionados com
a participação de tantos brasileiros - principalmente de mineiros -, que
vivem há muitos anos nos Estados Unidos e estão participando desse
esforço, dessa luta contra as drogas nesse país. É o segundo filme
produzido por Rogério de Souza. O primeiro está sendo utilizado nas
escolas públicas. Queremos, por meio da Assembléia Legislativa de
Minas, estreitar esse contato com o trabalho que está sendo realizado.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o interessante é
que o Diretor e produtor do filme, Rogério de Souza, é vítima do tráfico
de drogas: seu pai foi morto por traficantes. Por isso tem dedicado sua
vida a essa luta contra as drogas ilegais.

Lamentamos não poder participar do lançamento desse filme, mas
torcemos para que tenha sucesso. Entraremos em contato com
Rogério de Souza para recebermos o filme no Brasil, a fim de nos
alegrarmos com a participação de tantos mineiros, que estão
contribuindo com essa luta nos Estados Unidos.

Será interessante assistir a esse filme para tomarmos conhecimento
da presença do nosso Estado, por meio desses mineiros, que,
naquele país, estão dando essa grande contribuição. Às vezes
ouvimos notícias sobre mineiros ou brasileiros que foram deportados,
mas existe esse outro lado da vida dessas pessoas que moram nos
Estados Unidos e estão dando uma grande contribuição à sociedade
americana, como esse filme, que tem a participação de muitos
brasileiros e mineiros.

Espero que o filme nos seja enviado, a fim de que possamos exibi-lo
nesta Assembléia e, quem sabe, utilizá-lo em nosso Estado, na luta
contra o tráfico de drogas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
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Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.374/2006, do Governador do Estado, que acrescenta dispositivo à
Lei nº 6.084, de 15/5/73, e autoriza a criação de empresas
subsidiárias da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
Copasa-MG. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À sanção.

Questões de Ordem
O Deputado Carlos Mosconi - Muito obrigado, Sr. Presidente.

Gostaria de comunicar a esta Casa que hoje se realizou na Comissão
de Saúde, pela manhã, um simpósio sobre a prevenção do câncer de
mama e do câncer do colo uterino. Esse simpósio foi solicitado por
todas as nossas colegas Deputadas, que subscreveram o
requerimento para a realização desse simpósio.

Quero, Sr. Presidente, cumprimentar nossas colegas Deputadas
pela iniciativa e pelo brilhantismo da reunião. Ali se reuniram
especialistas nessas matérias, que fizeram exposições muito claras,
profundas, a respeito da prevenção do câncer de mama e do colo
uterino, trazendo para esta Casa a realidade dos fatos em Minas
Gerais.

Foi bom notarmos os avanços que ocorreram com alguns programas
eficientes implantados no Estado de Minas, alguns por iniciativa do
Ministério da Saúde, outros pela Secretaria Municipal de Saúde, e
também iniciativas municipais, avançando um pouco nessa questão.

O governo de Minas tem um programa que pretende implantar
mamógrafos em 73 microrregiões do Estado, a fim de que toda a
população do Estado, de maneira geral, possa ser atendida. Assim
também, em relação ao câncer do colo do útero, observamos
trabalhos sendo realizados com muita eficiência por todo o Estado.

Mas o que nos preocupa, depois de tudo que ouvimos, é o que
ainda temos de avançar. Ficou evidente para todos nós que, em
relação ao câncer de mama, a prevenção se dá de diversas maneiras,
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mas o mamógrafo é absolutamente indispensável, assim como para a
prevenção do câncer do colo uterino, a realização do Papanicolau é
absolutamente indispensável. Vimos o quanto precisamos avançar
ainda. Temos bons programas, boas iniciativas, mas ainda
precisamos caminhar muito.

Observamos que tudo isso é pago pelo SUS. Ele paga todo esse
movimento e todas as campanhas de prevenção instaladas no Estado.
Observamos o corte no orçamento do Ministério da Saúde para este
ano de 15%, chegando quase a R$6.000.000.000,00. A escassez de
recursos fará com que a curva ascendente em termos de prevenção,
conforme vimos hoje, vai estabilizar-se e começar a cair, porque isso
não é feito só com boa-vontade. Só a disposição de fazer não é
suficiente, é preciso que haja recursos crescentes, a fim de que um
maior percentual da população feminina possa ter acesso a esse tipo
de tratamento preventivo.

A realização desse simpósio foi muito interessante, muito útil,
porque mostrou a todos nós essa realidade, mas mostrou também a
preocupação que devemos ter para que possamos assegurar, nos
níveis federal, estadual e municipal, recursos a fim de que a
população do nosso Estado possa ter acesso a tratamentos e ações
preventivas, como a que vimos hoje. Era o que tinha a dizer. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
alegria de estar hoje nesta tribuna é para comunicar o sucesso da
nossa estada ontem, em Brasília. Uma comissão composta por quase
todos os Deputados votados na região do Norte de Minas, da qual V.
Exa., Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, também é integrante,
esteve em Brasília, juntamente com quase todos os Deputados
Federais votados na região, e fomos ao Dnit, em uma audiência com o
Dr. Luís Munhoz e a diretoria do Dnit. Fomos reivindicar a imediata
implantação da reconstrução da BR-135, no trecho entre a BR-040 e
Montes Claros. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a situação vexatória
dessa rodovia tornou-se insustentável, dada a existência de trechos
longos, totalmente esburacados, impossibilitando o trânsito de
veículos nessa rodovia. Não entendíamos o porquê de outras regiões
brasileiras possuírem estradas federais da melhor qualidade, ao
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contrário dessa rodovia e outras, em Minas Gerais, que estão em
situação caótica. Fomos informados por S. Exa., o Sr. Diretor do Dnit,
de que havia obstáculos jurídicos que impediam o governo federal de
assumir a obra, mas, agora, esse período se encerrou e o governo
federal está efetivamente assumindo a responsabilidade sobre a BR-
135. Tanto isso é verdade que o projeto fornecido ao Dnit pela
Associação Comercial e Industrial de Montes - um projeto de
R$350.000.000,00 para os 300Km, entre Montes Claros e a ligação
com a BR-040 - já está sob análise do Dnit, apesar de haver algumas
correções a serem feitas.

O compromisso que foi feito pelo Dnit com as mais expressivas e
suprapartidárias lideranças da nossa região é para que ocorra a
licitação dessa obra, nos próximos dois a três meses. Trata-se de uma
obra de R$350.000.000,00, para uma verdadeira reconstrução dessa
rodovia. Se tudo der certo, a obra terá início até o final do ano, mas,
enquanto isso não acontece, também será feito um trabalho de
recuperação provisória para que o trânsito dessa importante rodovia,
verdadeira artéria da região do nosso país, volte ao normal.

Conosco, já que eu integrava essa comitiva, estiveram presentes os
Deputados Carlos Pimenta, Ana Maria Resende, Arlen Santiago, Gil
Pereira e Célio Moreira, além de uma bancada federal. Quase todos
os Deputados votados no Norte de Minas estiveram presentes. Estou
aqui tomando a iniciativa de divulgar essa boa notícia, que esperamos
que se concretize com a efetiva construção dessa rodovia que deverá
resolver, em definitivo, o gravíssimo problema da falta mínima de
condições de trafego da BR-135. Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, neste instante, está
acontecendo uma reunião da Associação dos Filhos e Amigos de
Teófilo Otôni, no Salão Nobre desta Casa. Ali está sendo lançada a
Carta do Mucuri e o livro sobre a expedição que levantou todos os
problemas do Rio Todos os Santos, o maior afluente do Rio Mucuri.
Está sendo preparado um movimento de comportamento de todas as
autoridades e pessoas de destaque em nível estadual e nacional, para
um trabalho conjunto de defesa daquela região. Estão presentes os
Secretários Gilman Viana, Secretário de Estado da Agricultura e
nosso companheiro da região de Nanuque; José Carlos Carvalho, que
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foi um dos Secretários que, quando Ministro, nos alentou com sua
presença para lançar o pólo florestal daquela região; alguns ex-
Deputados federais e estaduais; a atual Prefeita, Maria José; ex-
Prefeitos e demais autoridades que hoje, em Brasília ou em Belo
Horizonte, representam a nossa região. É um momento muito
importante para o Vale do Mucuri - temos aqui vários companheiros e
colegas oriundos daquela região -, que, juntamente com o Norte de
Minas, formam a parte mais pobre do Estado. Estamos muito
satisfeitos com essa reunião, por isso gostaríamos de registrar esse
fato.

Também participei da reunião feita pelos Deputados do Norte de
Minas e me coloquei à disposição para, juntos, lutarmos pelo
desenvolvimento daquela área. É uma situação muito complicada,
pois uma parte de quase 40% do território mineiro respondem por
apenas 8% da atividade econômica, com uma população rarefeita e
que está sendo expulsa paulatinamente, ao longo dos anos, por falta
de investimentos sólidos na sua infra-estrutura, para o
desenvolvimento.

Nossa região é uma região que realmente precisa dessa
aglutinação. Então, da mesma forma que nos colocamos à disposição
dos Deputados do Norte, na reunião ocorrida no 23º andar do Edifício
Tiradentes, gostaria de convidá-los para hipotecar solidariedade ao
pessoal do Mucuri, que é tão pobre quanto o do Jequitinhonha e do
Norte.

Não adianta ficarmos a vida inteira escorando-nos nas regiões mais
ricas de Minas e usando aqueles recursos, que poderiam ser usados
de forma diferenciada, apenas para tentar aplacar um pouco a miséria
social que nos atinge e superar as dificuldades da nossa estagnação
econômica. Faço esse registro para que todos os companheiros
Deputados saibam que a região começou a reagir e que isso é muito
bom para nós todos não apenas para os da região, como também
para todo o Estado de Minas Gerais. Queremos deixar de ser um peso
para o Estado de Minas.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça - Sr. Presidente, gostaria de lhe
dizer que faço quase uma prestação de contas ao senhor, que é
médico. Nossos trabalhos, que partiram da bancada feminina nas
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nossas Comissões, estão transcorrendo de acordo com nossas
expectativas. Hoje, estiveram conosco na Comissão de Saúde os
Deputados Carlos Mosconi e Doutor Rinaldo. Parabenizo aquela
Comissão pelos debates de hoje, pelo assunto que foi desenvolvido
hoje de maneira séria e compromissada com a saúde da mulher.
Tratou-se do assunto do câncer de mama e do câncer de colo do
útero. Assumimos o compromisso de levar adiante as nossas
reivindicações e somarmos nossos esforços de Deputadas e de
Deputados, para que os recursos oriundos do governo federal se
façam presentes nos Estados, especialmente nos pequenos
Municípios e na zona rural, para que a mulher possa ter acesso a
esse tratamento, a essa prevenção, para que tenha saúde e para que
possa continuar oferecendo qualidade de vida à família. Ficamos
impressionados com os dados que nos foram apresentados. Ao
mesmo tempo, foram apresentadas soluções. O SUS concentra todo o
trabalho para que os que não têm Unimed, Cassi ou qualquer outro
plano de saúde possam ter o mesmo atendimento. O dia de hoje foi
muito importante. Nós, mulheres, sentimo-nos compensadas pelo
trabalho que desenvolvemos. No dia 27 haverá outro momento muito
importante, quando trataremos da influência da mídia na vida das
mulheres. Precisamos que os Deputados se façam presentes, que nos
ajudem, se não tiverem compromissos no mesmo horário. Essa é uma
primeira ação da bancada feminina. V. Exa. pode ter certeza de que
muitas virão.

O Sr. Presidente - Parabenizo a Deputada Maria Lúcia Mendonça,
que expôs, de maneira democrática, a existência de um grupo
suprapartidário de mulheres trabalhando de forma unida. Isso é
bonito, e temos a certeza de que renderá bons frutos.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, nossa Comissão de
Educação, Ciência e Tecnologia, presidida pelo nobre Deputado Deiró
Marra, hoje pela manhã realizou uma importante audiência pública
externa, na Câmara Municipal de Contagem, onde foi discutida a
situação do Parque Fernão Dias, que fica entre os Municípios de
Contagem e Betim, bem como o Centro Social Urbano do Bairros
Amazonas e Eldorado.

A audiência pública contou com a expressiva participação das
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comunidades, das associações de bairros, das cidades de Contagem
e de Betim. Estiveram presentes o Dr. Paulo, representando o Dr.
José Carlos, Secretário de Meio Ambiente, e o Dr. Webert Blazo,
representando o nosso querido Secretário de Esportes e Juventude,
Deputado Fahim Sawan. Foi uma audiência importante, com
resultados muito positivos. Os representantes do governo do Estado
deixaram claro, perante a audiência, que há interesse por parte do
Estado de Minas Gerais de imediatamente abrir o debate sobre a
importância da devolução da administração do Parque Fernão Dias,
numa gestão compartilhada entre os Municípios de Betim e
Contagem. A Comissão aprovou uma imediata convocação de reunião
com os dois Prefeitos, Carlaile Pedrosa e Marília Campos, quando
iniciaremos o debate sobre a devolução da administração daquele
importante espaço ambiental, de lazer e de esporte, existente na
divisa dos dois Municípios.

Em relação ao Cesu do Bairro Amazonas e ao Cesu do Bairro
Eldorado, também há disposição por parte do governo do Estado em
rediscutir a questão e devolver, através de uma negociação com a
Prefeita Marília Campos, a administração daqueles espaços para, com
o Estado, fazer novos investimentos e revitalizar a área, que é
importante para os Bairros Amazonas e Eldorado.

Na audiência, o Estado mencionou também o interesse em investir
na área. Aliás, já está em curso um projeto com o objetivo de levar
para dentro do Parque Fernão Dias uma unidade do Colégio
Tiradentes. Caso isso ocorra, será realizado um grande sonho de
importância vital para aquela região.

Foi uma audiência muito produtiva, e eu queria aqui registrar e
parabenizar a Comissão de Educação desta Casa, na pessoa do seu
Presidente, Deputado Deiró Marra. O povo de Contagem e de Betim
agradece a grande contribuição da Assembléia Legislativa. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, há pouco ouvia as palavras do nobre Deputado Getúlio
Neiva sobre o Vale do Mucuri, quando falou das lideranças que estão
participando do evento realizado nesta Casa e do seu gesto de se
aliar aos Deputados do Norte de Minas a fim de, de forma articulada e
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conjunta, buscar melhorias para aquela região. O senhor sabe bem,
Sr. Presidente, que sou do Noroeste de Minas e que a maioria dos
Municípios da nossa região tem IDHs bastante similares aos do Vale
do Mucuri, do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Na verdade, temos
três Municípios do Noroeste de Minas que, quando associados aos
demais, distorcem a realidade e a visão da região Noroeste para o
conjunto do Estado de Minas Gerais. Os Municípios de Paracatu, João
Pinheiro e Unaí, por terem um PIB bastante acima da média regional,
quando considerados em bloco na região e somados aos demais
Municípios, distorcem o PIB regional.

Tenho andado muito na região e conversado muito com os Prefeitos.
Quero solidarizar-me com o Deputado Getúlio Neiva e com esse
esforço para que os Deputados das regiões empobrecidas de Minas
Gerais consigam, nesta Casa, encaminhar, debater e propor
efetivamente ao governo uma atenção diferenciada.

No Noroeste de Minas, estamos confiantes de que vamos conseguir
fazer esse debate e tentaremos criar condições para os diversos
Municípios empobrecidos, a grande maioria sem acesso por asfalto
até hoje - a 8 dos 14 Municípios da bacia do Paracatu, só se chega
por estrada de terra. O Pró-Acesso está aí, e vamos acompanhar
muito de perto para que esses benefícios cheguem à nossa região.

Mais uma vez, quero ressaltar esse esforço conjunto, solidarizar-me
e somar com os Deputados do Norte e do Mucuri, que fazem a
representação do Jequitinhonha, para promover e auxiliar o
encaminhamento deste debate nesta Casa. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, como já foi destacado por
vários Deputados, hoje foi um dia exaustivo, mas por uma boa causa:
a participação no 6º Fórum das Águas. Não havendo quórum para a
continuação de nossos trabalhos, peço a V. Exa. 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 as reuniões especiais
de amanhã, dia 22, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
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convocação, bem como para a reunião ordinária também de amanhã,
às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 9ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/3/2007
Presidência do Deputado Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Carlin Moura - Palavras da
Deputada Federal Jô Moraes - Exibição de vídeo - Entrega de placas -
Filiações ao PCdoB - Palavras do Sr. Marcelino Orozimbo da Rocha -
Execução do Hino da Internacional Comunista -Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Almir Paraca - Carlin Moura - Gil Pereira - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 20h12min, declaro

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

Ata
- O Deputado Wander Borges, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra.
Deputada Federal Jô Moraes, Presidente do PCdoB de Minas Gerais;
os Exmos. Srs. Virgílio Guimarães, Deputado Federal; Marcelino
Orozimbo da Rocha, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Betim, Igarapé e Bicas; Aluísio Marques, Presidente do PT de Belo
Horizonte; João Alberto Paixão Lages, Presidente do PMDB Jovem -
JPMDB -, representando o Diretório Estadual do PMDB; e Jerônimo
Júnior, Diretor da Executiva Nacional da Unegro; e as Exmas. Sras.
Mariana Alves, Diretora da União Colegial de Minas Gerais - UCMG -;
e Telma Maria de Oliveira, representando as operárias do PCdoB.

Registro de Presença
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O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. e das Exmas.
Sras. Pedro Mourão, Presidente da UJS-MG; Luana Bonone,
Presidente da UEE-MG; Flávio Manoel, do movimento comunitário;
Celina Alves, da Executiva Nacional da CUT; Patrícia Nogueira, da
Executiva Nacional da UNE; Gilse Consensa, da Cebrapaz-MG; Dalva
Estela, da Regional Leste da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte;
Newton Souza, da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Belo
Horizonte; Hercília Levy, Presidente da MPM; Vereador Paulão BH;
Lucas Cardoso, de Contagem; Raimundo Pereira, Conselheiro
Municipal de Habitação; Marcos da Silva, Presidente do Grêmio da
Escola Estadual Central; e Marcelo Diniz, da Executiva da UBES.
Registramos o recebimento de telegrama do Deputado Bráulio Braz,
informando que, impossibilitado de comparecer a este evento,
manifesta seu desejo de que tenha pleno êxito.

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

Comunista Brasileiro - PCdoB - pelo transcurso dos seus 85 anos de
fundação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Carlin Moura
Exmas. Sras. e Exmos. Srs. Deputado Gil Pereira, representando o

nosso querido Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado; Deputada Federal Jô Moraes,
nossa querida companheira, Presidente do PCdoB de Minas Gerais,
que tanto nos honra com a sua presença no Plenário desta Casa,
onde soube tão bem representar o povo de Minas Gerais; Marcelino
Orozimbo da Rocha, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de
Betim, Igarapé e São Joaquim de Bicas, razão maior da existência do
PCdoB, por representar a gloriosa classe operária brasileira e mineira;
nosso amigo Aluísio Marques, Presidente do PT de Belo Horizonte,
nosso partido irmão, a quem agradeço a presença; nosso querido
amigo João Alberto Paixão Lages, Presidente do PMDB Jovem,
representante do Diretório Estadual do PMDB, partido que tem
participado da jornada democrática do País e do Estado; querido
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amigo Jerônimo Júnior, Diretor da Executiva Nacional da Unegro, que
nos honra com sua presença; nossa querida Mariana Alves, Diretora
da União Colegial de Minas Gerais, representante da aguerrida
juventude das Minas Gerais; público presente; queridos amigos e
amigas; militantes do PCdoB; meus queridos amigos que nos
assistem pela TV Assembléia; povo de Minas Gerais; o PCdoB,
Partido Comunista do Brasil, é o mais antigo em atividade no nosso
país. No próximo domingo, dia 25 de março, completará 85 anos de
existência. Foi fundado em 1922.

No dia 25/3/22, lutadores que se aproximavam do marxismo, vindos
de diversos lugares do País, após se reunirem em Niterói, registraram
a sua organização sob a denominação de Partido Comunista do Brasil
no Livro 3 do Registro de Pessoas Jurídicas do Cartório do 1º Ofício
do Rio de Janeiro. Eles mudaram o mundo e o Brasil. Os pioneiros de
1922 eram apenas nove dirigentes proletários: Astrojildo Pereira,
jornalista; Cristiano Cordeiro, advogado; Joaquim Barbosa, alfaiate;
Manuel Cendón, alfaiate; João da Costa Pimenta, gráfico; Luís Peres,
vassoureiro; Hemogêneo Fernandes da Silva, eletricista; Abílio de
Nequete, barbeiro; e José Elias da Silva, pedreiro.

Essa longevidade é por si mesma uma façanha notável. Isso porque,
na tradição institucional brasileira - diferentemente de alguns dos
nossos vizinhos, como Argentina e Uruguai, que dispõem de
agremiações seculares -, a regra tem sido a existência de partidos
efêmeros, conjunturais, programaticamente frágeis desde o Império,
passando pela República Velha e pelos períodos que se sucederam à
Revolução de 1930 e à redemocratização de 1946 até os dias atuais.
O PCdoB tem sido a exceção, conforme assinala o grande jurista
mineiro Afonso Arinos de Mello Franco, em seu glorioso trabalho
“História e Teoria dos Partidos Políticos no Brasil”, e outros
estudiosos.

Durante essa longa jornada, os comunistas marcaram presença nos
principais acontecimentos da história brasileira, sempre defendendo a
democracia, a soberania nacional e os direitos dos trabalhadores e
das trabalhadoras. Mas a singularidade do PCdoB é o fato de ele ser
o partido do socialismo em nosso país. Ao completar 85 anos, é uma
força nacional em crescimento e expansão. Expressão organizada da
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vanguarda do proletariado brasileiro, o PCdoB dirigiu importantes lutas
dos trabalhadores da cidade e do campo, dos estudantes e da
juventude. Teve participação ativa no combate à desigualdade e
opressão de gênero e raça.

É uma larga tradição cujas primeiras manifestações se deram nos
anos iniciais da formação do Partido, na década de 20. Houve um
momento de grande expressão na década de 50, na campanha “O
petróleo é nosso”. Tradição essa continuada durante os anos 90, na
luta contra o neoliberalismo, as privatizações de empresas estatais e a
política de subordinação do País às imposições do imperialismo.

Outro aspecto fundamental, também presente na tradição
comunista, é a defesa da mais ampla democracia e dos direitos
públicos e civis. A maior parte da história destes 85 anos ocorreu sob
regimes ditatoriais ou de democracia restritiva, durante a qual o
partido foi impedido de organizar-se legalmente, de propagar as suas
idéias e de concorrer a eleições. O Partido lutou contra essa situação,
tornando-se campeão da liberdade e da democracia. Enfrentou as
ditaduras do Estado Novo, de 1937 a 1945, e o regime militar, de 1964
a 1985, e pagou com a vida de militantes heróicos pela ousadia de
lutar pela liberdade. Os comunistas também participam ativamente da
luta pela paz e contra a agressão imperialista de George W. Bush aos
povos. Não é uma situação nova para os comunistas, cuja ação
sempre se caracterizou pelo repúdio a agressões dessa natureza.

O PCdoB foi força destacada, nas décadas de 30 e 40, contra o
nazismo e o fascismo, mobilizando os brasileiros a participar no
esforço armado para derrotar Hitler e Mussolini. Na década de 50,
promoveu no Brasil a luta pela paz, reverberando a ação progressista
e avançada internacional. Foi voz ativa contra a agressão imperialista
à Coréia, naqueles anos. Na década de 70, mesmo sob as duras
condições da clandestinidade, imposta pela ditadura militar, combateu
a agressão norte-americana ao Vietnã. Mais recentemente, no
começo dos anos 90, denunciou, clara e objetivamente, a agressão ao
Iraque e ao povo palestino.

Complexo e penoso tem sido, entretanto, o processo de afirmação
do PCdoB, freqüentemente marcado por tremendos desafios teóricos
e ideológicos, como a partir de fevereiro de 1962, quando adota a
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sigla PCdoB para distingui-lo política e ideologicamente de outra
corrente que passara a se constituir em nova agremiação, intitulada
Partido Comunista Brasileiro - em vez de “do Brasil”, como fora
batizado em 1922 -, em função de acirrada batalha de idéias sobre os
rumos das transformações sociais no Brasil e no mundo, tendo como
pano de fundo o confronto entre as concepções teóricas e
programáticas de caráter revolucionário e as socialdemocratas. E é
nas últimas décadas, conforme demonstra o historiador José Carlos
Ruy, que se consolida o seu amadurecimento, cuja expressão maior
está no sentido avançado e, ao mesmo tempo, factível do projeto de
sociedade que defende para o nosso país.

No passado recente, o PCdoB teve papel destacado na reeleição do
Presidente Lula em outubro de 2006, a qual consideramos uma vitória
do povo e das forças democráticas do País.

Projetando-se além das fronteiras nacionais, esta vitória é um forte
estímulo ao movimento vitorioso, democrático e de esquerda em curso
na América Latina, continente no qual forças progressistas têm
alcançado êxitos históricos ao conquistar governos centrais em
importantes países. Portanto, a segunda vitória do Lula e a ascensão
da tendência democrática e anti-imperialista no continente criam uma
correlação de forças mais favorável ao crescimento da tendência
democrática no Brasil e ajudam a reunir melhores condições para que
vingue a alternativa consistente de um novo projeto de
desenvolvimento nacional.

Apesar desses êxitos recentes, a contratendência à aplicação do
novo projeto democrático em nosso país é sustentada por forças
conservadoras poderosas, que ainda detêm importante força política,
exercem imenso poder econômico e centralizam os grandes meios de
comunicação, exercendo eficaz pressão ideológica nos condutos da
sociedade e sobre o governo, persistindo em impor seus interesses
fundamentais acima dos anseios democráticos e populares.

Diante dessa realidade contraditória, a experiência acumulada pelo
PCdoB nestes últimos anos indica que a aplicação exitosa, pelo
governo Lula, de um projeto nacional de desenvolvimento,
democrático e soberano demanda, primeiro, a participação de forças
progressistas, com ativa presença do Partido Comunista do Brasil,
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para construir, com base na luta de idéias, um pensamento avançado
que seja o fundamento de convicção para a formatação do novo
projeto. Segundo, que conte com sustentação política ampla, capaz
de garantir seu êxito. Terceiro, que seja impulsionado por um
movimento social amplo e autônomo, integrado à luta política.

O Programa de Aceleração do Crescimento - PAC -, recém-
apresentado pelo governo Lula, é uma expressão do programa de
governo 2007-2010. Com isso, o governo assume um compromisso
maior com o desenvolvimento. Teve repercussão favorável em
praticamente todos os setores políticos e sociais. Depois do II Plano
Nacional de Desenvolvimento, de 1974 a 1976, é o primeiro plano
com metas econômicas concretas, voltado para grandes projetos de
infra-estrutura, energia e logística, com eixo de investimento social
destacado, considerando sobretudo os grandes centros urbanos. O
Estado assume o papel de indutor e protagonista do desenvolvimento,
principalmente por meio da intervenção das empresas e bancos
estatais, com um centro gestor do governo para a condução do plano.
Medidas são adotadas para favorecer o incremento do capital privado,
no reforço do plano conjunto para a intensificação do
desenvolvimento.

Entretanto, na visão do nosso Partido, o PAC estará limitado nos
seus objetivos enquanto prevalecer a orientação macroeconômica
dominante. Esta combinação dos juros reais mais altos do mundo, do
câmbio extremamente valorizado e da alta carga tributária não se
coaduna com as pretensões do PAC. Ou seja, uma nova orientação
condizente com o esforço desenvolvimentista é ainda contida pelo
poder do sistema hegemônico do capital financeiro. O propalado
Banco Central independente é um instrumento fundamental desse
sistema, com a finalidade de institucionalizar. É engraçado que, no
Brasil, tenha sido imposta uma institucionalização na prática, ainda
não formalizada: os interesses do grande capital financeiro garantindo
sua própria vontade, acima do programa do governo eleito pela ampla
maioria do povo, que consagrou ao Lula mais de 58 milhões de votos.

Por isso, os setores dominantes financeiros querem impor um
consenso de que o Banco Central não pode ser politizado, encobrindo
a verdade de que a função desse importante banco é independente do
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governo e, como querem, dependente deles, do mercado, sob a
hegemonia dos grandes círculos do centro financeiro mundial. Daí a
discrepância entre os propósitos programáticos do governo Lula,
lançando o PAC em um dia e, no outro, a famigerada decisão do
Banco Central em contrário, seguida pelo Comitê de Política
Monetária do Banco Central - Copom: a redução mínima da taxa de
juros.

Por isso, a salientada ditadura do capital financeiro é um obstáculo
central à superação dos ditames neoliberais. Em contrapartida, é
crescente a luta política e de idéias contra essa imposição
predominante, e o PCdoB se encontra nessa trincheira.

O PCdoB está diante de uma realidade, conformada pelos últimos
acontecimentos, que permite maior afirmação de seu papel e avanço
mais audaz de sua política em defesa do Brasil e de seu
desenvolvimento, da democracia, do progresso social e da integração
continental. No plano internacional: derrotas da política de guerra do
imperialismo norte-americano, crescente resistência à hegemonia dos
EUA, que enfrentam dificuldades crescentes e se isolam, gerando
uma situação mais favorável para a luta de emancipação nacional e
social de países e de povos. Como disse o nosso grande Presidente
Hugo Chávez, a caveirinha do Sr. George Bush navega sob o céu da
América Latina. Aconteceram novas vitórias importantes das forças de
esquerda e democráticas, conquistando governos nacionais na
América Latina. No plano nacional: a vitória da reeleição de Lula,
momento de defensiva na aplicação dos preceitos neoliberalizantes e
desarticulação da Oposição. Na condição atual do PCdoB: vitória nas
ultimas eleições, demonstrando grande possibilidade de crescimento
na eleição majoritária ao Senado; derrota política e jurídica da
imposição da cláusula de barreira, então grave impedimento ao
crescimento do PCdoB; ascensão do partido ao nível da participação
no centro de grandes acontecimentos políticos do País, como na
recente luta pela Presidência da Câmara dos Deputados pelo nosso
querido Deputado Aldo Rebelo - o partido, progressivamente, vem
adotando nova atitude mais afirmativa e vem procurado assumir a sua
tática com ousadia. Desde 2004, nas eleições municipais, o partido
iniciou um curso de transição na orientação para a disputa eleitoral,
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passando a disputar cargos majoritários com viabilidade.
Na elaboração do programa do segundo governo Lula, o PCdoB

procurou oferecer e fortalecer posições que demarcassem o
receituário neoliberal, contribuindo para a definição de uma feição
desenvolvimentista mais nítida, democrática e soberana, que esse
programa, enfim, pôde alcançar. No âmbito do processo parlamentar,
o PCdoB adotou sempre uma linha de defesa do governo. Todavia,
em votações em que estavam em jogo o direito dos trabalhadores, o
partido chegou a assumir posição própria, contrastante com a do
governo. E agora, afirmativamente, não se sujeitou à imposição
dominante, aparentemente consagrada da vigência da cláusula de
barreira. Saiu em defesa da sua existência, alcançando significativa
vitória no Plenário do STF.

Uma nova atitude mais afirmativa do partido e ousada na orientação
tática impõe o trabalho de reforçar e ampliar os laços com o
movimento social e de encontrar os meios de vinculação com as
camadas pobres do povo. Durante os seus 85 anos, estivemos por
mais de 60 anos na clandestinidade, por imposição das classes
dominantes e antidemocráticas. Em pleno limiar do séc. XXI,
levantam-se novamente as hostes do autoritarismo. O acordo entre os
atuais quatro maiores partidos do Congresso Nacional para reeditar a
antidemocrática e anticonstitucional cláusula de barreira visa manter o
“status quo” partidário, ameaçado pela decisão histórica do STF no
final do ano passado. Tal iniciativa acendeu a luz amarela na luta por
uma reforma política democrática, que respeite a realidade
pluripartidária do nosso país.

A luta por uma reforma política democrática requer um imenso
esforço em defesa dos princípios democráticos dos direitos das
minorias, do mesmo direito de chance entre os partidos, do respeito à
realidade pluripartidária. Nessas circunstâncias, é preciso procurar
ampliar o apoio político para derrotar essa nova investida autoritária.

O PCdoB tem marcas distintivas, honradas e de luta. Representa
uma autêntica alternativa à esquerda em nosso país. Uma esquerda
coerente, com uma política consonante com os desafios atuais de
nosso país, que cultiva o espírito militante e unitário em suas fileiras.

Companheiros e companheiras, camaradas e colegas Deputados,
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comemoramos os 85 anos de fundação de nosso partido,
integralmente dedicados aos interesses do povo, do Brasil e de Minas
Gerais, da soberania nacional e do socialismo. Nessa data se
realizará também a 1ª Conferência Nacional sobre a Questão da
Mulher, mobilizando a energia criadora das mulheres por um Brasil
livre, independente, de progresso e justiça social. Isso é mais que
simbólico. Representa a expressão profunda do que é um partido de
homens e mulheres comprometidos com as causas libertárias de
justiça e emancipação sociais. Esse espírito militante é tão
indispensável quanto sempre foi para sustentar a luta pelo socialismo
renovado que propugnamos para o Brasil, vale dizer, para constituir a
força decisiva dessa perspectiva, que é o PCdoB. Com ousadia e
determinação, hoje e sempre.

Viva a luta do povo brasileiro! Viva os 85 anos do Partido Comunista
do Brasil!

Palavras da Deputada Federal Jô Moraes
Peço licença ao Presidente para fazer uma homenagem especial.

Telma, operária e funcionária do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim,
recentemente em apoio à luta dos operários e operárias da empresa
Jabil do Brasil, foi presa, com outros quatro sindicalistas. Na prisão,
demonstrou a garra e a determinação das mulheres trabalhadoras
deste país.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional do PCdoB.
- Procede-se à exibição de vídeo.

Entrega de Placas
O locutor - Neste momento, o Deputado Gil Pereira, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho,
a Deputada Federal Jô Moraes, Presidente do PCdoB de Minas
Gerais, e o Sr. José Vieira Victor, Vice-Presidente do PCdoB de Minas
Gerais, farão a entrega de placa alusiva a esta comemoração ao Sr.
Marcelino Orozimbo da Rocha, Presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Betim, Igarapé e Bicas. A placa contém os seguintes
dizeres: “No dia 25 de março, o Partido Comunista do Brasil - PCdoB -
comemora 85 anos de existência. Sua história foi marcada, desde a
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fundação, pela audácia dos que acreditam em um País justo e
igualitário, destacando-se pela luta em defesa dos ideais democráticos
e a fidelidade aos interesses do povo brasileiro”. Para tanto,
solicitamos a eles a gentileza de se posicionarem no local indicado
pelo cerimonial. Convidamos também o autor do requerimento,
Deputado Carlin Moura, para participar da entrega.

- Procede-se à entrega de placas.
Filiações ao PCdoB

A Deputada Federal Jô Moraes - Gostaríamos de aproveitar a
oportunidade para fazer uma homenagem muito especial aos mais de
600 militantes que se filiaram ao nosso partido, chamando para
assinar simbolicamente a sua ficha, com a concordância do nosso
Secretário Zito Vieira, o Jorge, nosso Vereador de Juatuba; o Flávio
de Almeida, nosso Vereador de Nova Lima - e aqui nos lembramos do
nosso querido e saudoso Diogo Pulião -, e o nosso jovem Wesley,
também representando essa juventude. Dirijam-se à Mesa para
proceder à filiação.

- Procede-se a filiações ao PCdoB.
Palavras do Sr. Marcelino Orozimbo da Rocha

Boa-noite a todos. Deputado Gil Pereira, representando o Deputado
Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais; Deputada Federal Jô Moraes, companheira combativa, recém-
saída desta Casa, que está levando ao Congresso Nacional a voz
firme das mulheres comunistas do partido das trabalhadoras deste
país; Deputado Federal Virgílio Guimarães, que tem dado contribuição
para espaços mais democráticos no nosso país; companheiro Aluísio
Marques, Presidente do PT de Belo Horizonte; João Alberto Paixão,
Presidente do PMDB Jovem, representando o Diretório Estadual do
PMDB; Jerônimo Júnior, Diretor da Executiva Nacional da Unegro,
que tem dado grande contribuição na luta contra a discriminação racial
e ao povo negro; Mariana, companheira da UCMG; Telma,
companheira de batalha do dia-a-dia do Sindicato dos Metalúrgicos de
Betim; Deputado Carlin Moura, ex-advogado do Sindicato dos
Metalúrgicos de Betim e autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade em comemoração aos 85 anos do PCdoB.

É um momento extremamente importante para nós, trabalhadores.
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Como militante desde 1987 do PCdoB, sinto-me bastante emocionado
por participar desta homenagem desta Casa.

Quero destacar a participação decisiva dos comunistas nas jornadas
de luta do povo brasileiro nestes 85 anos. Registro a contribuição dos
comunistas a partir da organização dos trabalhadores, antes da
fundação do partido, em 1922, que, aliás, contou com a participação
de imigrantes na construção que marcou a luta contra o regime
capitalista, o imperialismo e a burguesia.

Atualmente, somos chamados a intervir, mais uma vez, nos destinos
do País, com os nossos aliados, na luta por alternativas, luta que
setores da burguesia nacional tentam, a todo custo, derrotar. Em
2006, novamente os sedentos do atraso do Brasil foram derrotados ao
reelegermos Lula. A vitória das forças progressistas, com o apoio
decisivo do nosso partido, impõe-nos novos desafios. A chegada de
Lula à Presidência impulsionou outras vitórias importantes na América
Latina, que precisamos levar adiante.

Nesse sentido, a democracia precisa avançar. Não podemos
confundir legendas de aluguel e partidos como o PCdoB - como dito
no debate sobre a cláusula de barreira -, que tem história e um
histórico de serviços prestados ao País e à luta do povo por uma
pátria livre daqueles que nos oprimem. Precisamos também avançar
na luta pela valorização do trabalho, motor da sociedade em que
vivemos.

Também não podemos perder de vista que os trabalhadores estão
ameaçados. O veto à Emenda nº 3 da lei que criou a chamada Super-
Receita na sexta-feira passada tem provocado a ira da burguesia,
representada no Congresso Nacional pelos partidos conservadores,
destacadamente o PSDB e o PFL.

Confiamos em Lula, mas não podemos abandonar a missão que nos
é confiada de influenciar as decisões tomadas no plano nacional. A
escravidão não pode voltar justificada pela lógica de uma falsa
modernidade nas relações de trabalho para mascarar o confisco dos
nossos direitos, como o FGTS, as férias e o 13º salário, da mesma
maneira que devemos nos posicionar contrários ao que o Programa
de Aceleração do Crescimento - PAC - contém de medidas antipovo e
antitrabalhador.
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Nesses 85 anos do PCdoB, também não podemos deixar de
registrar que a democracia ainda passa longe das fábricas em que
trabalhamos. Como exemplo, podemos citar o mais recente embate
travado pelos metalúrgicos e pelas metalúrgicas de Betim, na Jabil,
multinacional norte-americana, fabricante de componentes eletrônicos,
onde há menos de uma semana fomos alvo de tiros, prisões e
perseguições por lutar contra os assédios moral e sexual, as jornadas
de trabalho de até 10 horas diárias e as horas extras impostas pelos
patrões. Ainda nesses 85 anos, os comunistas souberam resistir a
muitas ameaças. Estamos certos de que, com a audácia necessária
nesse momento, saberemos enfrentar esses e outros desafios rumo à
construção de uma sociedade justa e fraterna.

Quero louvar a audácia demonstrada por outros lutadores como
João Amazonas, Elza Monerat, Rogério Lustosa, Jorge Amado e
tantos outros joões, marias e josés que fizeram e ainda fazem a
história desse partido. Estou certo de que a única força efetivamente
revolucionária da sociedade em que vivemos é a classe operária, que
nada tem a perder, ao contrário, tem um mundo a ganhar. O
socialismo é o regime dos que trabalham, ao contrário do capitalismo,
o regime dos parasitas que exploram e oprimem o povo. Avante,
comunistas, rumo a uma nova sociedade! Parabéns ao Partido
Comunista do Brasil!

Execução do Hino da Internacional Comunista
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino da Internacional

Comunista, a ser interpretado por Juliana de Almeida do Carmo.
- Procede-se à execução do Hino da Internacional Comunista.

Palavras do Sr. Presidente
Exma. Sra. Presidente do PCdoB de Minas Gerais, nossa ex-colega

e amiga, hoje Deputada Federal, Jô Moraes; Exmo. Sr. Deputado
Federal Virgílio Guimarães, Presidente da Comissão de Finanças da
Câmara Federal, nosso amigo Deputado, que muito honra o nosso
Estado; Sr. Marcelino Orozimbo da Rocha, Presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos de Betim, Igarapé e Bicas; Sr. Aluísio Marques,
Presidente do PT de Belo Horizonte; Sr. João Alberto Paixão Lages,
Presidente do PMDB Jovem, representando o Diretório Estadual do
PMDB; Sr. Jerônimo Júnior, Diretor da Executiva Nacional da Unegro;
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Sra. Mariana Alves, Diretora da União Colegial de Minas Gerais -
UCMG; Sra. Telma Maria de Oliveira, representando as operárias do
PCdoB; Deputado Carlin Moura, autor do requerimento que deu
origem a esta solenidade, nosso colega, bravo Deputado e amigo, o
ano de 1922 configurou um marco decisivo na fixação da identidade
do País. Em São Paulo, a Semana de Arte Moderna veio sacudir a
mentalidade provinciana e acomodada, pregando novos horizontes
culturais e trazendo para a arte brasileira características ao mesmo
tempo nacionais e cosmopolitas. No Rio de Janeiro, com a revolta dos
Dezoito do Forte, o tenentismo irrompia na cena política, injetando
sangue novo na vontade de construir a Nação e dando origem à
Coluna Prestes, que percorreria o interior do Brasil durante dois anos,
para difundir um novo ideal de brasilidade. Naquele ano, em que se
comemorava o centenário da Independência, procurava-se reinventar
o Brasil. Ao mesmo tempo, no campo social, o movimento operário
tentava organizar-se, e as primeiras greves, reprimidas duramente,
eclodiam de um modo anárquico.

Um importante acontecimento se somou, então, ao fluxo das
grandes transformações em curso. Em Niterói, no dia 25 de março do
mesmo ano, 73 militantes fundavam o PCdoB. Fruto do iluminismo e
seguindo as concepções marxistas, buscava a nova organização uma
profunda mudança nos rumos econômicos e sociais da humanidade.
A classe operária se torna, a partir daí, agente da nossa história.
Acumulando perseguições políticas, exílio e clandestinidade dos seus
principais quadros, os comunistas seguiram, durante décadas, a
liderança de Luís Carlos Prestes.

No ano de 1962, uma cisão originaria o atual PCdoB, que logo se
destacaria no combate à ditadura militar. Integravam o grupo de
fundadores João Amazonas, Pedro Pomar, Maurício Grabois e
Diógenes de Arruda Câmara. Tinham eles em mente um novo regime,
anti-imperialista, antilatifundiário e antimonopolista. Identificou-se o
PCdoB, após 1964, com a luta armada, recebendo a adesão de
importantes setores do movimento estudantil, que fariam da
agremiação um partido predominantemente de operários e
estudantes.

A região do Rio Araguaia, ao sul do Pará, passou a concentrar a
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ação guerrilheira entre os anos de 1972 e 1974, operação que a
censura militar, aos meios de comunicação, impedia de ser conhecida
pelo resto dos brasileiros. Uma repressão cruel sobre toda a
população da região resultou na morte de mais de 50 militantes do
partido, entre eles o fundador Maurício Grambois e seu filho André.

Em 1975, mais um fundador, desta vez Pedro Pomar, foi
assassinado quando órgãos da repressão invadiram, em São Paulo,
uma reunião clandestina do comitê central. A redemocratização
permitiu, em 1985, o registro legal do PCdoB. Na Assembléia
Constituinte, elegeu seis Deputados, incluindo Haroldo Lima e Aldo
Arantes. Desde 1989, mantém aliança com o PT para as eleições
presidenciais, admitindo a pluralidade de vias para a implementação
do socialismo.

Minas Gerais e principalmente esta casa tiveram, então, a grande
honra de contar com uma das mais importantes e queridas
parlamentares estaduais. Jô Moraes, depois de uma brilhante
passagem pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, foi a primeira
representante da legenda do PCdoB entre nós, deixando saudades e
uma amizade compartilhada com todos os setores da casa.

Esses 85 anos representam um trajeto único entre nossos partidos
políticos, trajeto que reflete as grandes mudanças do século no País e
no mundo. É também um trajeto com momentos dolorosos, com a
triste marca da tortura, da prisão e da execução de tantos de seus
militantes tombados durante a luta pela disseminação do socialismo.
Esta luta tem hoje novas feições e se dá, democraticamente,
sobretudo no embate parlamentar. Propondo um projeto soberano de
desenvolvimento, com justiça social e a integração da América do Sul,
o Partido vem crescendo e ocupando um lugar destacado na cena
política.

Na lembrança dessa longa caminhada, realizada sempre em nome
dos mais pobres, saudamos seu atual Presidente, Renato Rabelo,
nossa cara Deputada Federal Jô Moraes e todas as lideranças, em
especial a de Minas Gerais, composta de homens e mulheres que se
comprometem com a liberdade, a justiça e a emancipação social dos
brasileiros. Muito obrigado.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os
agradecimentos pela honrosa presença, e cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião extraordinária de terça-feira, dia 27, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária
na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição do dia 27/3/2007.). Levanta-
se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA
PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 20/3/2007
Às 8h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar, Délio Malheiros e Leonardo
Moreira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes, e informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, questões de segurança pública no Estado de Minas Gerais. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Genilson Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Estado de Administração
Prisional, Cel. PM Alexandre Sales Cordeiro, Assessor Institucional da
PMMG, representando o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior,
Comandante-Geral da PMMG; Edson Moreira da Silva, Delegado-
Geral de Polícia e Chefe do Departamento Estadual de Operações
Policiais - Deoesp -; Paulo Roberto de Souza, titular da Casa do
Policial Civil, representando o Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro,
Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Mauricio Couto
França, representante de Relações Institucionais da Oi, representando
o Sr. José Luiz Gattas Hallak, Diretor de Coordenação Institucional da
Oi; Carlos Eduardo José Pinto de Azevedo, Gerente de Planejamento
de Rede da Oi; João D´Amato Neto, Diretor de Regulamentação da
Telemig Celular Participações, e a Sra. Eliane Álvares, da área de
assuntos corporativos da TIM, representando o Sr. Luiz Gonzaga Leal,
Diretor Territorial da Tim em Minas Gerais, que são convidados a
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tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos
Deputados Délio Malheiros e Leonardo Moreira, autores dos
requerimentos que deram origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Gustavo Valadares,
em que solicita seja realizada reunião para debater, em audiência
pública, a venda de bebidas alcoólicas no Estádio Governador
Magalhães Pinto; Leonardo Moreira (3), em que solicita seja
formulado apelo ao Subsecretário de Administração Prisional com
vistas às informações que menciona sobre as instituições a ele
subordinadas; Sargento Rodrigues (3), em que solicita seja
encaminhado à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público pedido
de cópia da denúncia formalizada contra o Sr. José Eustáquio Natal,
Diretor-Geral  da  Administração de Estádios de Minas Gerais -
Ademg -, que aponta irregularidades no contrato de aluguel do
Mineirão; e sejam formuladas manifestações de aplauso aos policiais
militares que especifica por sua participação, respectivamente, nas
ocorrências dos dias 8/2/2007 e 5/3/2007; e Leonardo Moreira, Délio
Malheiros, Paulo Cesar e Sargento Rodrigues, em que solicitam sejam
encaminhadas às empresas operadoras de telefonia celular sugestão
de que seja firmado com o Estado, representado pelas Policias Civil e
Militar e pela Subsecretaria de Administração Prisional, convênio de
cooperação técnica, bem como a cópia das notas taquigráficas desta
reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Leonardo Moreira - Paulo Cesar.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/3/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Padre

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 531 a
578/2007 - Projeto de Resolução nº 579/2007 - Requerimentos nºs
226 a 253/2007 - Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende (5)
e dos Deputados André Quintão (4), Dalmo Ribeiro Silva (4), Vanderlei
Miranda (4), Carlin Moura (5), Carlos Pimenta (7), Doutor Viana,
Doutor Viana e outros, Domingos Sávio e outros e Alencar da Silveira
Jr. - Proposição não Recebida: Projeto de lei do Deputado Leonardo
Moreira - Comunicações: Comunicações das Comissões de Política
Agropecuária e de Direitos Humanos e dos Deputados Sávio Souza
Cruz, Domingos Sávio e Bráulio Braz - Registro de presença -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Célio Moreira, Antônio
Júlio, Domingos Sávio e André Quintão - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Alencar da Silveira Jr., Dalmo Ribeiro Silva (4), Carlos
Pimenta (7), André Quintão (4), Vanderlei Miranda (4), Carlin Moura
(5) e Doutor Viana, da Deputada Ana Maria Resende (5) e dos
Deputados Doutor Viana e outros e Domingos Sávio e outros;
deferimento - Questões de ordem - Requerimento da Deputada Elisa
Costa; deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa - Requerimento
do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
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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 - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider
Moreira -  Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Ruy Muniz -  Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé
Maia - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a
seguinte correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Rodrigo Garcia, Presidente do Colegiado de Chefes dos

Poderes Legislativos Estaduais e do Distrito Federal, comunicando
que essa entidade passará a ser presidida pelo Deputado
Themístocles Sampaio Pereira Filho, do Piauí.

Dos Srs. Aelton Freitas, Deputado Federal; Álvaro José Junqueira
Coli e Lourival dos Santos, Presidentes das Câmaras Municipais de
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Carmo de Minas e Uberaba, respectivamente; e Elísio Cacildo Vieira,
Gerente Executivo  da  Agência  de Desenvolvimento de Ipatinga -
ADI -, manifestando apoio às reivindicações dos Defensores Públicos
do Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Érica Campos Drummond, Secretária de Turismo, acusando
o recebimento de ofício comunicando a indicação do Deputado
Vanderlei Miranda como representante desta Casa no Fórum Estadual
de Turismo.

Do Sr. Telmo José Mota, Presidente da Câmara Municipal de
Mercês, dando ciência da composição dessa Casa na atual
legislatura.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil,
indicando a Sra. Olívia de Fátima Braga Melo, titular da Delegacia de
Crimes contra a Mulher, para participar de reunião das Comissões de
Direitos Humanos e de Segurança Pública para, em audiência pública,
debater as dificuldades de implantação da Lei nº 11.340, de 7/8/2006 -
Lei Maria da Penha . (- Às Comissões de Direitos Humanos e
Segurança Pública.)

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil,
indicando os Srs. Edson Moreira da Silva, Delegado-Geral de Polícia e
Chefe do Deosp, e Paulo Roberto de Souza, titular da Casa do Policial
Civil, para participarem de reunião da Comissão de Segurança Pública
para, em audiência pública, debater questões relativas à segurança
pública no Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Anderson de Vasconcelos Chaves, Superintendente Regional
da Codevasf - 1ª SR, comunicando a transferência de recursos em
nome da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado
de Minas Gerais, referente ao Convênio nº 1.93.06.0041-00. (- 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, Presidente do Conselho Fiscal do Fundo
de Previdência do Estado de Minas Gerais - Funpemg - , solicitando
seja indicado um representante desta Casa para integrar o Conselho
Fiscal desse Fundo.

Do Sr. Fernando Taveira Corrêa, Chefe de Gabinete do Prefeito
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Municipal de Nova Lima, prestando informações relativas ao
requerimento do Deputado Célio Moreira encaminhado pelo Ofício nº
45/2007/SGM.

Do Sr. Moisés Matias Pereira, Diretor II da Superintedência Regional
de Ensino de Conselheiro Lafaiete, solicitando seja elaborada emenda
ao Plano Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais com vistas
à inserção de capítulo que abranja, exclusivamente, diretrizes para a
implementação da educação ambiental como agente
sociotransformador; encaminhando cópia do documento final do
seminário “A educação ambiental como agente sociotransformador”; e
solicitando informações acerca do projeto de lei referente ao Plano
Decenal de Educação do Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de
Meio Ambiente.)

Do Sr. Anderson F. Menezes, titular da Ciretran de Contagem,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº
7.030/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Walter Garcez Mares Júnior, Superintendente Regional da
CEF, encaminhando informações sobre o contrato de repasse de
recursos celebrado entre esse banco e a 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.)

Do Sr. José Luiz Motta de Avellar Azeredo, Assessor Especial do
Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
encaminhando informações sobre o Requerimento nº 6.822/2006, da
Comissão Especial dos Produtos Chineses.

Do Sr. Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de
Finanças, Convênio e Contabilidade da Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (3), comunicando celebração do Primeiro
Termo Aditivo de Prorrogação de Ofício do Prazo de Vigência do
Convênio nº 68/2006; do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº
119/2005; e do Convênio nº 130/2006, com liberação de recursos. (- 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. Roberto dos Santos, Secretário-Geral do Conselho Municipal
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de Saúde de Belo Horizonte, convidando o Presidente desta Casa
para compor a mesa de abertura da II Plenária Inter-Conselhos de
Saúde, realizada pelo referido Conselho no auditório da Faculdade de
Medicina da UFMG, em 27/3/2007.

Da Sra. Rosane Cristina Guimarães Campelo, Chefe do Cerimonial
da Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, encaminhando a
relação dos Deputados e a composição da Mesa Diretora dessa Casa.

Do Sr. João Machado Prata Júnior, Diretor Administrativo da
Fundação Educacional para o Desenvolvimento das Ciências
Agrárias, convidando o Presidente desta Casa para participar das
solenidades de abertura do I Congresso Internacional de Tecnologia
na Cadeia Produtiva de Cana, a realizar-se de 26 a 30 de março do
corrente ano, em Uberaba.

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 531/2007
Dispõe sobre a instituição do Serviço Social Escolar na rede

estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Serviço Social Escolar nas instituições da

rede estadual de ensino nos níveis fundamental e médio.
Parágrafo único - Compete ao Serviço Social Escolar:
I - efetuar levantamento de natureza socioeconômica e familiar para

caracterização da população escolar;
II - elaborar e executar programas de natureza sociofamiliar, visando

à prevenção da evasão escolar e à melhoria do desempenho do
aluno;

III - integrar o Serviço Social Escolar a um sistema de proteção
social amplo, operando de forma articulada outros benefícios e
serviços assistenciais, voltado para os pais e alunos no âmbito da
educação em especial e no conjunto das demais políticas sociais,
instituições privadas e organizações comunitárias locais, para
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atendimento de suas necessidades;
IV - coordenar os programas assistenciais já existentes na

instituição;
V - realizar visitas domiciliares com o objetivo de ampliar o

conhecimento acerca da realidade sociofamiliar do aluno,
possibilitando assisti-lo adequadamente;

VI - participar, em equipe multidisciplinar, da elaboração de
programas que visem prevenir a violência, o uso de drogas e o
alcoolismo, bem como esclarecer sobre doenças infecto-contagiosas e
demais questões de saúde pública;

VII - elaborar e desenvolver programas específicos nas escolas
onde existem classes especiais;

VIII - empreender outras atividades pertinentes ao Serviço Social
Escolar não especificadas neste artigo.

Art. 2º - O Serviço Social Escolar será exercido por profissionais
habilitados nos termos da Lei Federal nº 8.662, de 7 de junho de
1993, ficando o Poder Executivo autorizado a criar, na estrutura da
Secretaria de Estado de Educação, os cargos de assistente social em
número compatível com as necessidades das redes de ensino.

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações próprias consignadas no Orçamento,
suplementadas, se necessário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Apresentamos este projeto de lei à apreciação desta

casa, o qual propõe a instituição de um serviço fundamental à
educação. Sua falta em nossas instituições escolares é
incompreensível, considerando-se o contexto social brasileiro.
Salientamos que restou resguardada a competência constitucional do
Poder Executivo, ao qual está reservada a iniciativa legislativa da
criação de cargos e seu provimento.

A criação do Serviço Social Escolar no ensino público visa a
aperfeiçoar o papel da escola no desenvolvimento e na formação dos
estudantes. O trabalho pedagógico articulado e a busca permanente
pela integração familiar resultam em experiência positiva, fato já



1943

verificado em algumas cidades brasileiras.
A necessidade de equacionar e atender as carências apresentadas

por grande número de alunos da rede pública de educação, em face
dos inúmeros problemas de natureza socioeconômica que interferem
no pleno desenvolvimento pessoal e social, torna imperiosa a
necessidade de criação de um serviço especializado que possa, na
própria escola, detectar no início os problemas citados acima e dar-
lhes a solução adequada.

O Serviço Social Escolar trará inúmeros benefícios aos alunos da
rede pública de ensino, sobretudo aos mais carentes. A formação
educacional das crianças e dos adolescentes não se restringe à sala
de aula, mas abrange um complexo conjunto de atividades que,
desempenhadas com o acompanhamento da escola, propiciam aos
jovens a esperança de uma vida adulta menos sofrida, mais humana,
mais solidária e mais cidadã.

Dessa forma, o Estado tem necessidade do aprimoramento da
qualidade de ensino, sendo de fundamental importância 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 532/2007
Institui a bolsa-atleta no âmbito do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a bolsa-atleta, destinada aos atletas

praticantes do desporto de rendimento em modalidades olímpicas e
paraolímpicas, bem como naquelas modalidades vinculadas ao
Comitê Olímpico Internacional - COI - e ao Comitê Paraolímpico
Internacional.

§ 1º - A bolsa-atleta garantirá aos atletas beneficiados valores
mensais a ser estabelecidos por meio de decreto do Poder Executivo.

§ 2º - Para efeito do disposto no § 1º deste artigo, ficam criadas a
categoria atleta estudantil, destinada aos estudantes que participem
com destaque dos jogos escolares e universitários brasileiros; a
categoria atleta nacional, relativa aos atletas que tenham participado
de competição esportiva em âmbito nacional; a categoria atleta
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internacional, relativa aos atletas que tenham participado de
competição esportiva no exterior, e a categoria atleta olímpico e
paraolímpico, relativa aos atletas que tenham participado de Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos.

§ 3º - A bolsa-atleta será concedida aos atletas de rendimento das
modalidades olímpicas e paraolímpicas reconhecidas respectivamente
pelo Comitê Olímpico Brasileiro e Comitê Paraolímpico Brasileiro, bem
como aos atletas de rendimento das modalidades esportivas
vinculadas ao COI e ao Comitê Paraolímpico Internacional.

Art. 2º - A concessão da bolsa-atleta não gera nenhum vínculo entre
os atletas beneficiados e a administração pública estadual.

Art. 3º - Para pleitear a concessão da bolsa-atleta, o atleta deverá
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - ser domiciliado e ter residência fixa nos Municípios do Estado, há
pelo menos dois anos;

II - ter a idade mínima de quatorze anos para a obtenção das bolsas
atleta nacional, atleta internacional e atleta olímpico e paraolímpico e
ter a idade mínima de doze anos e máxima de dezesseis anos para a
obtenção da bolsa-atleta estudantil;

III - estar em plena atividade esportiva;
IV - não receber nenhum tipo de patrocínio de pessoas jurídicas,

públicas ou privadas, entendendo-se por patrocínio todo e qualquer
valor pecuniário eventual ou regular diverso do salário;

V - não receber salário de entidade de prática desportiva;
VI - ter participado de competição esportiva em âmbito municipal,

estadual, nacional ou no exterior no ano imediatamente anterior
àquele em que tiver sido pleiteada a concessão da bolsa-atleta; e

VII - estar regularmente matriculado em instituição de ensino pública
ou privada.

Art. 4º - Atletas de reconhecido destaque, de modalidades não
olímpicas ou não paraolímpicas, que não sejam vinculados ao COI ou
ao Comitê Paraolímpico Internacional, poderão pleitear a concessão
da bolsa-atleta nas categorias estudantil, nacional ou internacional,
mediante indicação das entidades dirigentes dos respectivos esportes,
referendada por histórico de resultados e situação nos “rankings”
municipal, estadual, nacional ou internacional da respectiva
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modalidade.
Art. 5º - As indicações referentes às modalidades previstas no art. 4º

desta lei serão submetidas à Secretaria de Estado de Esporte e
Juventude, para que sejam observadas as prioridades de atendimento
à Política Estadual de Esporte e as disponibilidades financeiras.

Art. 6º - As bolsas-atletas serão concedidas pelo prazo de um ano,
configurando doze recebimentos mensais. Os atletas que estiverem
recebendo o benefício e conquistarem medalhas nos jogos olímpicos
e paraolímpicos serão indicados automaticamente para renovação das
suas respectivas bolsas.

Art. 7º - Os atletas beneficiados prestarão contas dos recursos
financeiros recebidos na forma e nos prazos fixados em regulamento.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Pretendemos com este projeto de lei inserir o Estado

no rol dos entes públicos que incentivam o esporte, como já ocorre no
âmbito do governo federal.

Uma vez aprovada, a lei visa garantir uma manutenção pessoal
mínima aos atletas de alto rendimento, que não possuem patrocínio,
buscando dar condições para que se dediquem ao treinamento
esportivo e à participação em competições visando ao
desenvolvimento pleno de sua carreira esportiva.

O projeto de lei em questão orienta o investimento prioritário nos
esportes olímpicos e paraolímpicos, com o objetivo de formar, manter
e renovar periodicamente gerações de atletas de Minas Gerais com
potencial para representar o País nos jogos olímpicos e
paraolímpicos. O objetivo é garantir um financiamento mínimo para o
atleta que já tenha algum tipo de rendimento e que não possua
patrocínio. Outro ponto importante é ajudar a desenvolver as
modalidades esportivas que têm pouca visibilidade no mercado. A
bolsa dará ao atleta condições de estudar e treinar. Saliente-se que o
número de atletas deve aumentar já para os Jogos Pan-Americanos
de 2007, que se realizam no Rio de Janeiro, e para tanto o nosso
Estado deve preocupar-se em desenvolver os talentos que se
apresentam. Minas Gerais não pode perder seus talentos pelo simples
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fato de os atletas não terem condições de continuar treinando.
Dessa forma, Minas Gerais precisa adotar a prática de descoberta

de talentos como parte da política de esporte. A aprovação deste
projeto de lei é um passo importante neste rumo.

- 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 533/2007
Institui o Dia da Vitória de Minas e do Brasil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia da Vitória de Minas e do Brasil, a ser

comemorado no dia 3 de outubro de cada ano.
Art. 2º - O evento ora instituído passará a constar no calendário

oficial de eventos do Estado de Minas Gerais.
Art. 3º - Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a erigir um

monumento em homenagem à participação da Polícia Militar de Minas
Gerais na vitória dos mineiros sobre as tropas paulistas que queriam
derrotar o governo de Getúlio Vargas, instaurado na Revolução de
1930.

Parágrafo único - Para construção do monumento a que se refere o
“caput” deste artigo, fica o Poder Executivo Estadual autorizado a
celebrar parcerias com a iniciativa privada, com o governo federal,
com governos municipais e fundações governamentais ou não
governamentais.

Art. 4º - Cabe ao Poder Executivo Estadual realizar um programa de
atividades alusivas à comemoração, com entrega de medalhas e
diplomas da Vitória de 1932, com criação e lançamento da Revista
Jurídica 3 de Outubro.

Art. 5º - As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão
por conta de dotações financeiras próprias, consignadas no
orçamento vigente e suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Carlin Moura
Justificação: O movimento contra-revolucinário denominado

“Revolução Constitucionalista de 1932” é considerado um dos maiores
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conflitos armados ocorridos no Brasil e também uma das maiores
mobilizações populares de nossa história. As tropas paulistas
resistiram por três meses, lutando praticamente sozinhas com o
restante do País contra o recém-instaurado governo de Getúlio
Vargas.

Nesse movimento armado, a participação da Polícia Militar de Minas
Gerais foi essencial para a vitória dos brasileiros sobre os paulistas e
dele decorreu a promulgação da Constituição Federal de 1934,
considerada bastante moderna para a época.

Tal movimento contra-revolucionário eclodiu em São Paulo, em
9/7/32, e durou três meses. Após a Revolução de 30, ocorrida devido
ao desmanche da política do café-com-leite (revezamento entre
Presidentes de Minas Gerais e de São Paulo), Getúlio Vargas tomou a
frente do Governo Provisório, deixando de lado os interesses paulistas
de valorização do café (que encontrava-se em crise desde 1929).
Apesar das reformas constitucionais implementadas, entre elas o voto
secreto e o voto feminino, os paulistas não se viram por satisfeitos e,
liderados pelo General Isidoro Dias Lopes, protestaram contra o
governo. A revolta paulista de 1932 teve base política tanto nos
liberais quanto nas oligarquias paulistas alicerçadas pelo regime
derrubado pela Revolução de 30.

Getúlio Vargas, com amplo apoio dos brasileiros e especialmente
dos mineiros, que tiveram participação decisiva por meio de sua
eficiente Polícia Militar, em 3/10/32, conseguiu esmagar a revolta.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança
Pública para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 534/2007
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 dos seguintes incisos VII e VIII:
“Art. 3º - (...)
VII - garantir a realização de cirurgia reparadora gratuita nos casos
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de lesões ou seqüelas decorrentes de agressão comprovada
mediante apresentação do Boletim de Ocorrência policial;

VIII - oferecer assistência social e psicológica à vítima de violência.”.
Art. 2º - O inciso II do art. 4º da Lei nº 13.188, de 20 de janeiro de

1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º - (...)
II - levantamento estatístico dos casos de violência no Estado, que

discrimine o tipo e a forma de violência, e manutenção de banco de
dados atualizado.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta proposição, ao modificar a Lei nº 13.188, de

20/1/99, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às
vítimas de violência no Estado e dá outras providências, enseja às
pessoas amparadas pela citada norma o acesso gratuito à cirurgia
plástica reparadora, nas condições que estabelece.

De igual modo, inclui os serviços de assistência social e psicológica
entre as ações de assistência do Estado às vítimas, humanizando o
atendimento a quantos se vêem abalados pela situação adversa de
agressão nos mais diversos níveis.

Com a assistência que a proposição busca implementar, espera-se
que o indivíduo e a família, em seu sentido amplo, sintam-se
efetivamente amparados e protegidos pelo Estado, que assim cumpre
o comando essencial de sua concepção.

Por tais razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação a esta
proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Eros Biondini. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 20/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 535/2007
Estabelece normas para o fornecimento, por estabelecimento

comercial, de sacola plástica ao consumidor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O estabelecimento comercial que fornecer ao consumidor

sacolas plásticas para a embalagem e o transporte de produtos
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adquiridos no varejo fará imprimir nessas sacolas, em caracteres
visíveis, a capacidade e a carga máxima por elas suportada.

§ 1º - A capacidade será expressa em centímetros ou metros
cúbicos, e a carga máxima será expressa em gramas ou quilogramas.

§ 2º - Não se aplica o disposto no “caput” às embalagens destinadas
ao acondicionamento ou à pesagem de produtos no interior de
estabelecimento comercial.

Art. 2º - Fica o estabelecimento comercial proibido de fornecer
embalagem plástica sem alças para a finalidade prevista no “caput” do
art. 1º desta lei.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão o prazo
de cento e oitenta dias contados da data de publicação desta lei para
se adequarem às suas disposições.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: As sacolas plásticas fornecidas por supermercados,

farmácias, sacolões e outros estabelecimentos comerciais com a
finalidade de embalar produtos vêm oferecendo sérios riscos ao
consumidor. Várias são as denúncias sobre estabelecimentos que
sobrecarregam esse tipo de embalagens com produtos de dimensões
e peso além do suportado. As conseqüências dessa prática colocam
em risco a integridade física do consumidor, pois, ao atravessar ruas,
retirar suas compras de veículos, subir escadas etc., as embalagens
rompidas podem conter garrafas, vidros, latas e outros produtos que,
além do prejuízo da quebra, podem causar ferimentos.

Por se tratar de iniciativa de grande importância na proteção e
defesa do consumidor, solicitamos o apoio dos 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 536/2007
Dispõe sobre o uso de equipamentos de raios X nas penitenciárias

estaduais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O ingresso de visitantes nas penitenciárias estaduais será

monitorado por meio de equipamento de raios X, destinado a evitar a
entrada de material considerado prejudicial aos objetivos da execução
penal.

Parágrafo único - As especificações técnicas e os procedimentos
operacionais para a utilização dos equipamentos de que trata o
“caput” deste artigo serão estabelecidos em regulamento.

Art. 2° - Os recursos para a instalação dos equipam entos de que
trata esta lei serão oriundos do Fundo Penitenciário Estadual,
instituído pela Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de 1994.

Art. 3º - O prazo para a instalação dos equipamentos de que trata
esta lei é de um ano, contado da data da publicação desta lei.

Art. 4° - As penitenciárias de que trata o art. 1° que não cumprirem o
prazo estabelecido no art. 3° ficam impedidas de re ceber verba do
Fundo Penitenciário Estadual para qualquer outro fim, até que seja
concluída a instalação dos equipamentos de que trata esta lei.

Art. 5º - O art. 3º da Lei nº 12.492, de 16 de abril de 1997, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - Com o objetivo de garantir a segurança, serão instalados,
nos estabelecimentos prisionais, detectores de metais, equipamentos
de raios X e outros elementos necessários para impedir a entrada de
qualquer tipo de arma, droga e objetos não permitidos.

Parágrafo único - Toda pessoa que ingressar no estabelecimento,
inclusive as relacionadas no parágrafo único do art. 2º, será submetida
a exame de detecção de metais e a monitoramento por meio de
equipamento de raios X, não sendo admitida dispensa, sob nenhum
pretexto.”.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A imprensa noticia a todo momento a prisão de

pessoas portando objetos, nos lugares mais insólitos, destinados a
frustrar a execução penal pelo ingresso clandestino de materiais e
substâncias nas penitenciarias, por via de regra introduzidos
dolosamente por pessoas mal intencionadas. Isso possibilita aos
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reclusos a continuação do exercício de suas atividades criminosas,
ainda que encerrados em suas celas, dificultando seu reingresso na
sociedade.

De outra sorte vemos pessoas bem intencionadas, como as mães
dos reclusos, sofrerem revistas constrangedoras e humilhantes que as
afetam emocionalmente, visto que pretendem apenas levar seu
carinho e amor aos filhos que se encontram encarcerados, o que
muito contribui para sua ressocialização.

Está comprovado, com fundamento na experiência corrente, que os
portais detectores de metais, uso comum nas portarias de prédios
públicos, não estão à altura da criatividade criminosa.

Tais equipamentos são ajustados segundo as dimensões do objeto
metálico que se pretende monitorar. Com sensibilidade máxima
detectam até mesmo chaves, relógio, jóias e outros objetos miúdos e
inofensivos. No entanto, essa sensibilidade pode ser comprometida
mediante o envolvimento do objeto pelos tecidos moles do corpo.
Segundo o depoimento de especialista em audiência pública nesta
Casa, para que um relógio metálico não seja detectado pelo
equipamento basta cobri-lo com a mão. Da mesma forma, um telefone
celular passará incólume pelo portal se estiver introduzido na cavidade
vaginal.

É de concluir, portanto, que o emprego desses portais não basta
para evitar o ingresso clandestino de objetos prejudiciais à segurança
da instalação penal. Segundo especialistas experientes no trato com
assuntos relacionados com a questão carcerária, o equipamento
adequado à monitoração de ingressos em presídios é o portal de raios
X, tal como já empregado em aeroportos estrangeiros de grande
movimento de passageiros, em face dos altos riscos de atentados
terroristas.

Sabemos dos prejuízos causados pelo ingresso clandestino de
armas, drogas e telefones celulares em nossas penitenciárias:
rebeliões, comércio ilícito, corrupção, capacidade de gerenciamento
da criminalidade externa a partir das celas da prisão. Entendemos que
os danos e prejuízos que decorrem desses atos, para a sociedade e
para as instituições, não diferem significativamente daqueles
provocados por atentados terroristas. Além de serem quantificados em
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números de mortes, esses prejuízos atestam e perpetuam a
inutilidade das penas de privação de liberdade para os condenados
considerados incorrigíveis. Há que tomar providências para evitar a
continuação desse estado de coisas, ainda que a um custo mais alto,
pelo emprego de tecnologia de detecção mais sofisticada. Em nosso
entendimento, as mesmas circunstâncias que justificaram a
edificação, pela União, das chamadas penitenciárias de segurança
máxima, também justificam o acréscimo de despesas decorrente do
emprego dos portais de raios X, razão pela qual nos decidimos pela
apresentação deste projeto de lei.

A matéria de que trata a proposta se situa na esfera de competência
do legislador estadual. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art.
24, I, insere na órbita de competência concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal a edição de normas de direito
penitenciário.

A Constituição Estadual, por sua vez, estabelece, no seu art. 10, VI,
que compete ao Estado manter e preservar a segurança e a ordem
públicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio. Acrescenta,
ainda, no art. 10, XV, “a”, que ao Estado compete legislar
concorrentemente com a União sobre direito penitenciário.

Na certeza de que nossa iniciativa constitui um aperfeiçoamento
oportuno e relevante para o ordenamento jurídico federal, esperamos
poder contar com o valioso apoio dos nobres pares em favor de sua
aprovação 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.

PROJETO DE LEI Nº 537/2007
Institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do

Comércio de Móveis e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado, na microrregião de Ubá, o Pólo de

Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de Móveis.
Parágrafo único - Integram o pólo de desenvolvimento criado por

esta lei os Municípios de Guidoval, Guiricema, Piraúba, Rio Pomba,
Rodeiro, São Geraldo, Tocantins, Ubá e Visconde do Rio Branco,
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sendo Ubá o Município sede do pólo.
Art. 2º - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a

estimular o desenvolvimento econômico e social da região, na forma
prevista nesta lei, as empresas industriais e comerciais instaladas nos
Municípios integrantes do pólo de desenvolvimento que venham a
expandir suas atividades e as que neles venham a instalar-se.

Art. 3º - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas
referidas no art. 2º:

I - a elaboração de projetos sob a coordenação do órgão estadual
competente, compreendendo estudos de solo, de terraplanagem e de
redes de energia elétrica, de telecomunicações, de água e esgoto e
de drenagem;

II - a prestação de serviços e a execução de obras de infra- estrutura
pelos diversos órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta para a implementação dos projetos a que se refere o inciso I;

III - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições
especiais para o financiamento de ações, projetos e iniciativas
relacionados com a produção e a comercialização de móveis.

Art. 4º - O Estado fica autorizado a conceder às empresas referidas
no art. 2º os seguintes benefícios fiscais:

I - redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - para até 12% (doze por cento) nas operações
internas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos
utilizados nas fases de produção e industrialização de móveis,
observados os prazos, as formas e as condições estabelecidas em
regulamento;

II - concessão de período de carência de dois anos, contado do
início das atividades industriais, para o recolhimento do ICMS pelas
empresas integrantes do pólo de desenvolvimento, findo o qual o
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições
estabelecidas na legislação em vigor;

III - concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de
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competência federal, mediante convênio do Estado com a União.
Art. 5º - Os Municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1º

poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder benefícios
fiscais às empresas que implantarem projetos industriais em seus
territórios.

Art. 6º - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 7º - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa,
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao pólo de
desenvolvimento criado por esta lei, inclusive o número de empresas
atendidas e o montante de recursos liberados pelas linhas de crédito
oficiais.

Art. 8º - A empresa beneficiada com a concessão dos incentivos e
dos benefícios fiscais previstos nesta lei remeterá ao governo do
Estado e à Assembléia Legislativa, anualmente, seu balanço geral.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.

Parágrafo único - Os incentivos a que se refere o art. 3º serão
concedidos de forma gradativa, observada a disponibilidade
orçamentária.

Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A indústria moveleira em Minas Gerais vem

apresentando uma expressiva expansão e é constituída de mais de 6
mil empresas, colocando o Estado em 5º lugar em termos de
faturamento no setor. Novos pólos moveleiros vêm surgindo em
diferentes regiões, contribuindo para a geração de novos empregos e
o aumento da renda. As medidas propostas no projeto promoveriam
aumento não só da produção industrial, mas também do número de
postos de trabalho e da arrecadação tributária, o que traria
desenvolvimento a essa região do Estado e melhoraria a qualidade de
vida de sua população.
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É importante salientar que grande parte das cidades que
compreendem esse pólo tem como principal atividade econômica a
industrialização e o comércio de móveis. No entanto, o setor tem
enfrentado sérios problemas, principalmente com a escassez de
matéria-prima. Para não fecharem suas fábricas, os empresários são
obrigados a comprar madeira em Estados do Norte do país,
sujeitando-se a pagar altos fretes. Além disso, têm que enfrentar a
concorrência de Estados onde a carga tributária é menor. Para evitar
que a situação se agrave ainda mais, algumas ações efetivas devem
ser implementadas.

É fundamental, portanto, a união de esforços dos poderes públicos
federal, estadual e municipal, juntamente com a iniciativa privada,
para que esse importante setor da indústria mineira não chegue à
estagnação ou, o que seria pior, se torne economicamente inviável, o
que poderia acarretar o fechamento de muitas pequenas fábricas de
móveis de toda a região, aumentando ainda mais o desemprego e
retirando a única fonte de renda de milhares de famílias.

A proposição que apresentamos, ao instituir oficialmente o pólo
moveleiro de Ubá, busca fazer justiça à região e incentivar a expansão
dessa importante atividade econômica, a qual hoje representa o 3º
pólo moveleiro do Brasil.

Por estas razões e porque a região de Ubá, com sua indústria
moveleira, muito tem contribuído para o crescimento econômico da
região, aguardo dos meus pares apoio à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 538/2007
Dispõe sobre a elaboração de planos de manejo florestal

simplificados.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O proprietário ou posseiro rural cuja propriedade ou posse

tenha até 150ha (cento e cinqüenta hectares) com mais de 50%
(cinqüenta por cento) da área coberta de vegetação submetida a
regimes de preservação permanente e reserva legal poderá
apresentar no órgão competente plano de manejo florestal
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simplificado
Parágrafo único - Considera-se plano de manejo florestal

simplificado o documento elaborado por profissional legalmente
habilitado, segundo orientação técnica emitida pelo órgão competente,
que leve em consideração, no mínimo:

 I - as características fisiográficas da propriedade;
II - a tipologia da cobertura vegetal;
III - a vocação produtiva da região em que a propriedade está

inserida.
Art. 2º - Os planos de manejo florestal simplificados destinam-se a

dotar as propriedades rurais mencionadas no art. 1º
de instrumento voltado para a viabilização de sua exploração
econômico-social.

Art. 3º - Aos proprietários rurais de áreas até 50 há (cinqüenta
hectares) fica assegurada, em conformidade com o inciso XIII do art.
248 da Constituição do Estado, a gratuidade da assistência técnica
pelo Estado, diretamente ou por meio de empresa pública, para a
elaboração do plano de manejo florestal simplificado previsto nesta lei.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada 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, 27 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Inúmeros produtores rurais do Estado de Minas Gerais

estão obrigados a elaborar planos de manejo florestal para terem
acesso à exploração de parcelas de suas propriedades cobertas por
vegetação nativa. A exigência é legal e necessária para a proteção do
meio ambiente, ideal perseguido por todos nós.

Entretanto, o Instituto Estadual de Florestas - IEF - tem demonstrado
excessivo rigor na análise e na aprovação desses planos, deixando
pouca margem aos proprietários rurais para auferirem rendimentos
mínimos de suas terras. Essa dificuldade é especialmente notória nas
propriedades que têm mais de 50% de sua superfície sob regime legal
especial, como áreas de preservação permanente ou reserva legal.

Na verdade, o plano de manejo florestal simplificado para as
hipóteses mencionadas no projeto atende a reivindicação do setor
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agropecuário. Nas discussões ocorridas nesta Casa por ocasião da
elaboração da atual lei de proteção à biodiversidade e de política
florestal em vigor, os produtores e posseiros rurais, além de outros
segmentos diretamente envolvidos com a questão, reclamavam um
tratamento diferenciado por parte do IEF para as pequenas e médias
propriedades no tocante ao aproveitamento do solo para fins
alternativos. Como se sabe, o plano de manejo florestal é um
documento complexo e caro, elaborado por técnico legalmente
habilitado. Assim, é preciso criar um mecanismo alternativo para
permitir a tais produtores explorarem economicamente suas terras,
sem prejuízo para o meio ambiente. Por fim, a iniciativa legislativa
está amparada no “caput” do art. 65 da Constituição do Estado.

Por isso, solicitamos o apoio de nossos pares à aprovação do
projeto de lei que apresentamos, por se tratar de matéria que cria uma
alternativa técnica para a viabilização econômica das propriedades
rurais de pequeno porte.

- 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 539/2007
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 dos ajudantes de viagem, etiqueta informando o grupo
sangüíneo 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 - Os registros deverão estar localizados na parte dianteira do
uniforme ou da camisa do funcionário.

Art. 3º - As empresas terão o prazo de noventa dias para promover
as medidas necessárias ao cumprimento desta lei.

Art. 4º - O não-cumprimento do disposto nesta lei importará o
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pagamento de multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Infelizmente temos observado, com freqüência

assustadora, noticiados pela imprensa, 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, e
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.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Ivair Nogueira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 24/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 540/2007
Dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário

intermunicipal e metropolitano de pessoas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os transportes rodoviários intermunicipal e o metropolitano

de pessoas a título precário, caracterizado como fretamento contínuo
ou eventual, regem-se pelo disposto nesta lei.

Art. 2º - Para efeito desta lei, considera-se:
I - autorização - ato discricionário, unilateral, precário,

personalíssimo, intransferível e temporário, pelo qual o Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -
autoriza a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário
intermunicipal de pessoas;

II - autorizatário - pessoa jurídica legalmente constituída para o
exercício de atividade econômica de transporte de pessoas, sob a
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forma de empresa proprietária ou detentora do arrendamento
mercantil do veículo de aluguel ou de cooperativa, titular da
autorização para a prestação do serviço de que trata esta lei;

III - condutor - pessoa física, com ou sem vínculo empregatício, que
presta serviço ao autorizatário, indicado para conduzir o veículo de
aluguel destinado ao serviço fretado, e que atenda as exigências do
Código de Trânsito Brasileiro;

IV - veículo de aluguel - veículo automotor de transporte coletivo de
passageiros, detentor de Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo - CRLV - na categoria aluguel, projetado e construído com
finalidade exclusiva de transporte de pessoas, dotado de corredor
interno para circulação dos passageiros, com até 15 anos de uso,
contados a partir da data de fabricação do veículo, constante no
CRLV;

V - fretamento contínuo - serviço autorizado pelo DER-MG, não
aberto ao público, contratado por pessoas jurídicas, privadas ou
públicas, para o deslocamento de seus empregados e servidores, ou
por grupo de pessoas matriculadas ou inscritas em estabelecimento
de ensino, desde que comprovado o vínculo, em caráter habitual, com
pontos de origem e destino preestabelecidos, mediante contrato e
emissão de documento fiscal, vedada qualquer prática que o
caracterize como transporte público;

VI - transporte escolar - serviço destinado ao transporte remunerado
de estudantes regularmente matriculados em estabelecimento de
ensino, quando realizado em veículo especialmente destinado a esse
fim, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro;

VII - fretamento eventual - serviço autorizado pelo DER-MG, por
viagem, não aberto ao público, destinado ao deslocamento eventual
de grupo fechado de pessoas, devidamente identificadas em relação
nominal, informada ao DER até 12 (doze) horas antes da realização
da viagem, e mediante emissão de documento fiscal, com pontos de
origem e destino preestabelecidos e finalidade turística, cultural,
recreativa, religiosa ou assemelhada, vedada qualquer prática que o
caracterize como transporte público;

VIII - transporte fretado - serviço remunerado de transporte
rodoviário intermunicipal de pessoas, não aberto ao público, prestado
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mediante contrato bilateral de aluguel entre o transportador e grupo de
pessoas ou entidades de direito público ou privado, em que se utiliza
veículo de aluguel, devidamente cadastrado mediante emissão de
documentação fiscal e autorização do DER-MG, em conformidade
com o art. 107 do Código de Trânsito Brasileiro;

IX - transporte público - serviço público delegado de transporte
coletivo intermunicipal de passageiros, com venda individual de
passagens, controlado e coordenado pelo DER-MG, executado sob as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade de
tarifas, destinado ao transporte aberto ao público, realizado entre dois
ou mais Municípios por meio de veículo cadastrado, com itinerário,
seccionamentos intermediários, horários e tarifa previamente definidos
pelo DER-MG.

§ 1º - Na hipótese de o serviço ser prestado por pessoa jurídica
constituída sob a forma de cooperativa, deverá ser observado o
disposto nos arts. 4º ao 8º da Lei nº 15.075, de 5 de abril de 2004.

§ 2º - Nos serviços de fretamento de natureza contínua, o veículo a
ser utilizado na prestação de serviço será o estabelecido no contrato
celebrado entre as partes.

Art. 3º - São documentos de porte obrigatório do condutor de veículo
de fretamento contínuo e eventual durante a viagem:

I - os exigidos pela legislação de trânsito;
II - autorização emitida pelo DER-MG, original, sem emendas ou

rasuras;
III - comprovante de quitação total ou da parcela correspondente à

quitação parcial de seguro relativo a acidentes a favor das pessoas
transportadas;

IV - relação nominal das pessoas transportadas;
V - documento de identificação que vincule as pessoas

transportadas ao contrato no caso de fretamento contínuo;
VI - documento fiscal apropriado no caso de fretamento eventual.
Art. 4º - Para efeito desta lei, o autorizatário responde pelas ações

ou pelas omissões de seus prepostos, e as cooperativas
solidariamente às penalidades aplicadas a seus associados.

Art. 5º - As infrações às disposições desta lei sujeitarão o infrator,
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conforme a natureza da falta, às seguintes penalidades e medidas
administrativas, sem prejuízo da aplicação daquelas previstas em
outras legislações:

I - multa;
II - apreensão do veículo;
III - suspensão da autorização.
Art. 6º - A multa será calculada em vista do coeficiente tarifário para

o transporte coletivo rodoviário intermunicipal
- Tabela B - piso 1, previsto no Decreto nº 32.656, de 14 de março

de 1991, e terá a seguinte gradação:
I - 1.000 vezes o coeficiente tarifário;
II - 2.000 vezes o coeficiente tarifário;
III - 3.000 vezes o coeficiente tarifário.
Art. 7º - A multa de 1.000 vezes o coeficiente tarifário será aplicada

quando o infrator:
I - não utilizar veículo devidamente caracterizado para o transporte

exclusivo de escolares, conforme art. 136 do Código de Trânsito
Brasileiro;

II - transportar pessoas acima da capacidade do veículo;
III - não tratar com urbanidade as pessoas transportadas ou

responsáveis pela fiscalização.
Art. 8º - A multa de 2.000 vezes o coeficiente tarifário será aplicada

quando o infrator:
I - transportar bagagem desacompanhada da pessoa transportada

ou produto que, pelas suas características, seja considerado perigoso
ou implique risco para a segurança dos usuários ou da via;

II - descumprir norma de serviço do DER-MG, regularmente
publicada;

III - transportar bagagem da pessoa transportada sem a respectiva
identificação.

Art. 9º - A multa de 3.000 vezes o coeficiente tarifário será aplicada
quando o infrator:

I - transportar pessoas em veículo sem condições de segurança;
II - não manter atualizado o seguro de acidentes pessoais em favor

das pessoas transportadas;
III - opor-se à fiscalização dos órgãos competentes ou dificultá-la;
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IV - realizar o transporte remunerado de pessoas de que trata esta
lei sem autorização, em desacordo com ela ou quando ela estiver
suspensa;

V - utilizar pontos de embarque ou desembarque fixados para o
serviço de transporte público para início ou fim de viagem;

VI - não emitir documento fiscal apropriado nos termos da legislação
vigente ou deixar de portá-lo no veículo no caso de fretamento
eventual;

VII - deixar de portar, durante a viagem, os documentos
estabelecidos no art. 3º;

VIII - transportar pessoas não vinculadas ao contrato, no caso de
fretamento contínuo;

IX - transportar pessoas não constantes da relação nominal ou
preenchê-la em desacordo com os procedimentos estabelecidos.

§ 1º - A apreensão do veículo será aplicada na forma estabelecida
no Código de Trânsito Brasileiro, sem prejuízo da multa cabível, nas
hipóteses previstas neste artigo.

§ 2º - Às pessoas que angariarem, atraírem ou aliciarem usuários
nas proximidades de terminais rodoviários ou pontos de embarque e
desembarque do transporte público para utilização de transporte
remunerado em desacordo com esta lei será aplicada a multa prevista
no “caput” deste artigo e encaminhado o infrator à Delegacia de
Polícia ou ao Juizado Especial Criminal para apuração do exercício
ilegal de profissão ou atividade e crime contra a ordem tributária.

Art. 10 - É vedado ao proprietário do veículo de aluguel licenciado
pelo Poder Público Municipal-táxi:

I - realizar viagem intermunicipal ou metropolitana com característica
de transporte público;

II - angariar, atrair ou aliciar pessoas em terminais rodoviários ou
pontos de embarque e desembarque do transporte público;

III - realizar cobrança individual de preço, fazer lotação ou
transportar pessoas sem vínculo ou objetivo comum;

IV - embarcar pessoas fora do Município do licenciamento, salvo
aquelas das viagens de retorno.

Parágrafo único - Constatada a infração, o veículo deverá ser
apreendido e aplicada multa de 2.000 vezes o coeficiente tarifário.
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Art. 11 - O cadastramento dos interessados em prestar serviço de
fretamento, a fiscalização da atividade, os procedimentos específicos
de autorização, a segurança do veículo e os recursos contra as
infrações previstas nesta lei serão regulamentados em decreto.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A proposição apresentada busca disciplinar o

transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de pessoas a
título precário, caracterizado como fretamento contínuo ou eventual.

O transporte de passageiros realizado sob a forma de fretamento
constitui uma realidade que o poder público não pode desconhecer,
pois trata-se de atividade de natureza privada que demanda uma
intervenção normativa do Estado para que sejam delineados os limites
legais de atuação.

Em 2005, o poder público disciplinou a atividade, por meio do
Decreto nº44.035, que disciplina a autorização para prestação de
serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal.

Esse decreto procurou estremar o transporte feito sob a forma de
fretamento e o transporte público regular, vedando àquele a prática de
qualquer ato característico deste último, como o embarque ou o
desembarque de pessoas nos terminais rodoviários de passageiros e
suas áreas de entorno, e a cobrança individual de passagens.

É importante ressaltar que a matéria contida nesta proposição já foi
objeto de tratamento normativo, porém em nível infralegal, já que
veiculada em decreto. Assim, seria de bom alvitre trazer para o
domínio da lei algumas das disposições contidas no decreto,
sobretudo aquelas de cunho mais genérico, como as que estabelecem
as modalidades de fretamento, os tipos de infração e as respectivas
sanções, deixando remanescer para a norma regulamentar as
disposições voltadas para a pormenorização da matéria, tais como
aquelas atinentes ao cadastramento dos interessados, à fiscalização
da atividade de transporte, aos aspectos específicos do procedimento
de autorização, à segurança dos veículos, etc.

Deve ser lembrado que o Estado está autorizado
constitucionalmente a legislar sobre a matéria com base no disposto
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no art. 25 da Lei Maior, segundo o qual os Estados se organizam e se
regem pelas Constituições e pelas leis que adotarem, observados os
princípios nela contidos.

- 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 541/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.255/2005)

Dispõe sobre a utilização das verbas repassadas pelo Governo
Estadual para a aquisição de produtos e serviços no comércio local.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os municípios do Estado deverão utilizar no comércio local,

o valor das verbas repassadas pelo Governo Estadual na aquisição de
produtos e serviços.

Art. 2º - Os municípios que descumprirem o disposto no art. 1º
ficarão impedidos de receber novos repasses advindos do Governo
Estadual.

§ 1º - Este artigo não se aplica quando o comércio local não possuir
os produtos e serviços requisitados pelo Município.

§ 2º - Na prestação de contas dos valores repassados deverão os
municípios apresentar documentos que comprovem que a compra foi
realizada no comércio local ou que neste não existiam os produtos ou
serviços adquiridos.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O objetivo principal deste projeto é incentivar o

crescimento do comércio nos municípios mineiros. Inúmeras cidades
encontram-se debilitadas com a infiltração de grandes instituições
comerciais que adentram os municípios e prejudicam profundamente
aqueles que neles residem. Com a aplicação dos repasses das verbas
para a aquisição de compras e serviços no comércio local, estaremos
propiciando o crescimento dos municípios mineiros.

A aplicação do dinheiro no comércio local melhorará o nível
sócioeconômico dos munícipes, pois possibilitará a abertura de novas
vagas de emprego, elevando, consequentemente, o padrão de vida
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dos cidadãos.
- 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 542/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.227/2003)

Declara de utilidade pública a Casa Espírita Humildade e Caridade,
com sede no Município de Andrelândia.

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

Humildade e Caridade, com sede no Município de Andrelândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: A Casa Espírita Humildade e Caridade, localizada no

Município de Andrelândia, desenvolve atividades religiosas de
orientação espírita à luz do Evangelho de Jesus. Um de seus objetivos
é a difusão do espiritismo, por todos os meios de comunicação, além
do ensino evangélico-doutrinário a crianças e adolescentes. Destina-
se também à execução dos fenômenos psíquicos, à luz da
Codificação de Allan Kardec, e à prática de sua doutrina, ou seja,
prestam relevantes serviços religiosos à comunidade local. Para
atingirem esses objetivos, realizam sessões públicas para o estudo da
doutrina espírita e sessões para obtenção de fenômenos mediúnicos.
Por esses motivos é que solicito aos nobres pares a aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 543/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.560/2004)

Declara de utilidade pública o Clube dos 100, com sede no
Município de Três Pontas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube dos 100, com

sede no Município de Três Pontas.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: O Clube dos 100 tem por finalidade principal, segundo

o art. 2º de seu estatuto, proporcionar aos associados e dependentes
educação física, educação cívico-cultural e atividades de esporte e
lazer. Suas atividades e instalações físicas se adaptam a todas as
faixas etárias, mas o Clube dedica especial atenção às crianças, aos
idosos e aos deficientes físicos, proporcionando sempre as melhores
condições para um saudável convívio entre as diferentes gerações e
as famílias dos associados.

A educação e a formação de esportistas e atletas é também uma
das metas do Clube, sendo de sua responsabilidade exclusiva a
organização de diversas escolinhas e a contratação de professores
por prazo determinado e com formação técnica adequada, exceto em
caso de falta de profissional qualificado, caso que será decidido em
reunião conjunta do conselho deliberativo e da diretoria.

Devido aos relevantes serviços prestados pela associação à
comunidade de Três Pontas e região, solicito aos nobres pares apoio
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 544/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.805/2004)

Declara de utilidade pública o Itapoã Sport Club, com sede no
Município de Santa Rita de Jacutinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Itapoã Sport Club, com

sede no Município de Santa Rita de Jacutinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: O Itapoã Sport Club é uma sociedade civil sem fins

lucrativos, constituída em 10/3/68, com sede em Santa Rita de
Jacutinga, tendo por finalidade proporcionar a difusão do civismo e da
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cultura física, principalmente do futebol, podendo, ainda, desenvolver
todas as modalidades esportivas amadoras especializadas, incluindo
o futebol feminino e a realizar reuniões e eventos de caráter social e
cultural. É uma entidade de grande importância para a população
local, que pode usufruir da prática de esportes, principalmente o
futebol. É de relevante valor para os jovens, pois contribui tanto para o
seu crescimento físico, quanto para o seu desenvolvimento
psicológico. Por esses motivos é que me junto aos nobres pares em
favor da aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 545/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.048/2006)

Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Campos Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Campos Gerais.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: O Lar São Vicente de Paulo é um associação civil de

direito privado, beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins
econômicos, fundado em julho de 1992 tem por finalidade a prática da
caridade cristã no campo da assistência social e da promoção
humana, visando especialmente a manter estabelecimento destinado
a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes
assistência material, moral e espiritual, tais como: alimentação,
vestuário, medicamento, assistências médico-dentária e religiosa;
organizar e manter as dependências que se fizerem necessárias e
que se regerão por regimentos internos específicos aprovados pela
diretoria: criar, manter e, se possível, estender tais serviços a famílias
e pessoas necessitadas. Por esses motivos é que solicito aos nobres
pares a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 546/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.117/2006)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Aiuruoca o
imóvel que especifica.

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

Aiuruoca terreno com área de 10.000m2 (dez mil metros quadrados),
confrontando com o campo de futebol, Marcelo Dias e outros sítios no
imóvel Santa Clara dos Rodrigues, no Distrito de Mirantão, nesse
Município, registrado sob o nº 8.318, Livro 3-D , a fls. 174, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Aiuruoca.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção da quadra poliesportiva do Programa
Mineirinhos.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: Este projeto de lei objetiva que se faça doar ao

Município de Aiuruoca imóvel de propriedade do Estado situado nesse
Município.

Visando a atender ao interesse público, para construção de uma
quadra poliesportiva do Programa Mineirinhos que já se encontra em
fase de liberação dos recursos, solicita-se a doação do imóvel o mais
urgente possível, incorporando-o ao patrimônio do Município.

Considerando justa a doação pretendida pelo Executivo Municipal,
contamos com o apoio dos nobres Deputados e Deputadas 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.
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PROJETO DE LEI Nº 547/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.250/2006)

Dispõe sobre a notificação dos proprietários de veículos
automotores apreendidos ao pátio do Detran-MG e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os veículos automotores apreendidos pelo poder público

estadual, por infração ao Código Brasileiro de Trânsito, retidos em
depósitos sob a custódia do Detran-MG terão seu local de
armazenagem informado por notificação ao proprietário do veículo e
estará disponível na página oficial do Detran-MG na internet.

§ 1º - A notificação do local de estadia será remetida ao proprietário
do veículo no prazo máximo de até quarenta e oito horas e em até
duas horas pela internet a contar da entrada do veículo no pátio do
Detran.

Art. 2º - A notificação a que se refere o art. 1º deverá conter as
seguintes informações, que também estarão disponíveis na página
oficial do Detran-MG na internet:

I - para qual depósito o veículo foi removido;
II - preço da diária;
III - preço a ser pago pela remoção do veículo;
IV - lista de documentos necessária para liberação do veículo.
Parágrafo único - É válida a notificação enviada à pessoa

cadastrada no Detran-MG como proprietária do veículo, embora já
tenha havido transferência de propriedade do veículo para terceiros
ainda não informada ao Detran-MG para atualização de seus
registros.

Art. 3° - Ultrapassado o prazo previsto no artigo a nterior, não será
exigido do proprietário nenhuma contraprestação para a retirada do
veículo, seja a que título for relativo ao período de permanência do
veículo, até que seja enviada a notificação ao proprietário do veículo.

Parágrafo único - Para a liberação do veículo, serão exigidos, em
qualquer hipótese, a regularização documental do veículo, o
pagamento de impostos, o seguro obrigatório e a taxa de
licenciamento, se estiverem vencidos.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação - É bastante comum o cidadão ter o seu veículo

guinchado e levado para o pátio do Detran-MG à sua revelia, sem a
ciência do local para onde foi ele destinado.

Infelizmente, não raro tem sido o desespero de alguns proprietários
de veículos que, após procurarem durante algum tempo por seus
carros, os encontram completamente sucateados nos pátios do
Detran-MG.

Este projeto visa a coibir e evitar situações como estas,
possibilitando que os proprietários recuperem o mais rápido possível
seus veículos automotores.

O projeto exige, para a liberação do veículo, sua regularidade fiscal
e documental, evitando que os veículos irregulares continuem em
circulação.

Este projeto, por se tratar de assunto relacionado tipicamente com
problema de trânsito, poderia esbarrar hipoteticamente no contido do
art. 22, inciso XI, da Constituição Federal, a que compete legislar
sobre o referido assunto. No tocante ao que se verifica no mérito,
locupletando conforme se preceitua textualmente no bojo deste
projeto, explicitando os ditames do parágrafo único do art. 22 da
Constituição Federal, em que oportunamente procuramos nos
agasalhar.

- 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 548/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.251/2006)

Dispõe sobre o parcelamento das diárias cobradas por depósitos
públicos estaduais destinados à guarda de veículos apreendidos e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os veículos apreendidos pelo poder público estadual, por

infração ao Código Brasileiro de Trânsito, retidos em depósitos
públicos estaduais sob a custodia do Detran-MG, terão o valor
referente às diárias do depósito parceladas em até seis vezes, sempre
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que este for superior a um salário mínimo.
Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias a contar da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: Objetiva este projeto de lei possibilitar que os valores

cobrados como diárias nos depósitos de veículos apreendidos sejam
parcelados, pois, muitas vezes, os veículos não são retirados em
virtude do valor das diárias e também da impossibilidade de se
parcelar o débito.

O valor da diária não pode ter como objetivo punir o proprietário do
veículo.

Assim, é justa e meritória esta proposição, que visa ao parcelamento
das diárias em até seis vezes, como já ocorre com o IPVA, conforme
lei aprovada por esta Casa em dezembro de 2005.

A expectativa é que se reduza o número de veículos apreendidos
nos pátios do Detran-MG por débito de diárias.

Portanto, peço o apoio dos nobres colegas a que se aprove este
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 549/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.400/2006)

Dá a denominação de João Pereira de Castro a MG-347, que liga o
Município de Dom Viçoso ao trevo que dá acesso ao Município de
Carmo de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada João Pereira de Castro a MG-347, que liga

o Município de Dom Viçoso ao trevo que dá acesso ao Município de
Carmo de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: De acordo com a Lei nº 13.408, de 1999, a escolha da

denominação de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado
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deve recair em nome de pessoas falecidas que se tenham destacado
por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

A par dessas exigências, propomos dar o nome de João Pereira de
Castro a MG-347, que liga o Município de Dom Viçoso ao trevo do
Município de Carmo de Minas.

Não obstante ter sido um homem simples e humilde, João Pereira
de Castro era carismático, querido por todos e um desbravador. Além
de se ocupar com as atividades agropecuárias, de que dependia o seu
sustento, estava sempre disposto a prestar auxílio ao próximo e era
atento às necessidades da comunidade. Foi o segundo Prefeito eleito
(1959 a 1963), trazendo progresso e desenvolvimento para Dom
Viçoso, muitas vezes usando de seus próprios recursos para atender
à comunidade, até colocando tratores e arados à disposição do povo
de Dom Viçoso. Teve papel decisivo na implantação de escolas rurais,
abertura de diversas estradas e construção de várias pontes de
concreto.

O seu falecimento em 26/2/63, aos 77 anos, deixou uma grande
lacuna. Seu nome desperta até hoje em toda a população local boas
lembranças e admiração por seu exemplar modo de vida.

É justa e oportuna a homenagem pública que se pretende prestar-
lhe.

Pelo legado de contribuições trazidas pelo eminente homem público
que foi, conclamamos aos nobres pares deste parlamento a aprovar
esta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 550/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.566/2006)

Declara de utilidade pública o Santa Cruz Futebol Clube,
com sede no Município de Conceição da Barra de Minas.   

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Santa Cruz Futebol

Clube, com sede no Município de Conceição da Barra de Minas.
 Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
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Dimas Fabiano
Justificação: O Santa Cruz Futebol Clube, com sede no Município de

Conceição da Barra de Minas, é sociedade civil sem fins lucrativos
que atua na difusão de atividades sociais, cívico-culturais e
desportivas.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei
nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Diante do exposto, ressaltamos a importância dos serviços que
presta à comunidade e contamos com o apoio dos colegas à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 551/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.636/2006)

Declara de utilidade pública o Aeroclube de Varginha, com sede no
Município de Varginha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Aeroclube de Varginha,

com sede no Município de Varginha.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: O Aeroclube de Varginha, com sede no Município de

Varginha, é uma entidade civil sem fins lucrativos de finalidade
filantrópica, e visa, entre outros objetivos, à pratica da aviação civil e
de turismo, podendo cumprir missões de emergência ou de notório
interesse da coletividade.

O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública
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da referida entidade encontra-se legalmente amparado e obedece às
exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há
mais de um ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que
não percebem nenhuma remuneração pelas funções que exercem,
conforme consta em atestado.

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

PROJETO DE LEI Nº 552/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.654/2006)

Dá a denominação de Antônio Leite Garcia ao trecho da MG-344
que liga o Município de Cássia ao de Ibiraci.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado de Antônio Leite Garcia o trecho da MG-

344 que liga o Município de Cássia ao de Ibiraci.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Dimas Fabiano
Justificação: De acordo com a Lei nº 13.408, de 1999, a escolha da

denominação de estabelecimentos, instituições e próprios do Estado
deve recair em nome de pessoas falecidas que se tenham destacado
por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.

A par dessas exigências, propomos dar o nome de Antônio Leite
Garcia ao trecho da MG-344 que liga o Município de Cássia ao de
Ibiraci.

Antônio Leite Garcia nasceu em Lavras, em 11/5/35, filho de Arnulfo
Leite e Maria Petronilia de Barros, e faleceu em Ibiraci, em 27/8/77,
aos 42 anos.

Casou-se com Carmen Cândida Garcia, em 8/9/59, e teve seis
filhos: Antônio Lindenberg Garcia (este nascido em Cássia), Maria
Cristina Garcia, Alvim Alves Garcia, Maganice Magda Garcia,
Adalberto Alves Garcia e Márcia Lucimar Garcia (nascida em Ibiraci).

Aos 16 anos assentou praça no Batalhão de Polícia Militar de
Lavras, tendo aí trabalhado ininterruptamente por 26 anos, quando
faleceu em serviço, em 1977. Como militar, esteve destacado em
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diversas cidades de Minas. Conheceu como poucos nosso Estado.
Com uma ficha de honradez e dignidade no exercício do dever e da
profissão, manteve uma vida simples e respeitada por todos.

De maio de 1959 a junho de 1961, esteve destacado na cidade de
Cássia, onde por mais de dois anos prestou relevantes serviços de
radiotelegrafista à polícia mineira.

Em junho de 1975 foi destacado para Ibiraci, onde viveu até 27/8/77,
falecendo no exercício da profissão, como Segundo-Sargento, sendo
então promovido a Primeiro-Sargento por merecimento.

Adotou Ibiraci como sua terra, mantendo-se no propósito de
aposentar-se e viver sua existência nessa comunidade, lutando pelas
suas causas e seus valores, bem como os da região.

Tendo residido em Cássia e Ibiraci, convivido com a realidade dos
dois Municípios, soube muito bem o valor e a importância da estrada
que interliga as vizinhas cidades. Conhecia a importância econômica,
no escoamento da produção, no intercâmbio comercial, na ligação de
Ibiraci à capital mineira por asfalto, na questão de segurança pública,
por ser Município de divisa de Estado subordinado ao Batalhão da PM
de Passos, e na questão social de aproximação das duas cidades.

Portanto, tornou-se árduo batalhador junto às lideranças políticas,
visando tornar realidade essa obra, que é direito desses importantes
municípios mineiros.

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

PROJETO DE LEI Nº 553/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.567/2005)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Antônio Prado de
Minas o imóvel que especifica.

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

Antônio Prado de Minas o imóvel constituído de uma casa de morada,
assoalhada, coberta de telhas, com uma meia água anexa,
confrontando do lado esquerdo com o Sr. Américo de Castro Penido,
até uma igreja velha, do lado de baixo até à rua, do lado direito com
posse vaga do antigo doador até os últimos arvoredos perto do prédio
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mencionado, conforme registro nº 1.228, fls. 154 do Lº 3-A, de
9/8/1924.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Sebastião Costa
Justificação: O imóvel em tela foi doado ao Estado pelo Sr. Américo

de Castro Penido, na forma da lei.
Entretanto, o Município busca obter o domínio do imóvel por meio de

doação, a fim de dar-lhe destinação útil, para o que, inclusive, já conta
com a promessa de repasse de recursos federais. Registre-se, por
oportuno, que o Estado não vem fazendo uso do imóvel.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 554/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.800/2005)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica
ao Município de Manhuaçu.

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

Município de Manhuaçu o imóvel constituído pelo terreno situado no
Povoado de Santo Amaro, Distrito de São Pedro do Avaí, com área de
10.000m² (dez mil metros quadrados), confrontando por seus
diferentes lados com Jurandir Dornelas Sete, com terrenos do
Patrimônio de Santo Amaro e com Antônio Dionizío Dutra e outros,
tendo 35m (trinta e cinco metros) de largura pela frente, a partir da
divisa do terreno do patrimônio, transcrito no Registro Geral de
Imóveis da Comarca de Manhuaçu sob o nº 14.322, Livro 3-P, fls. 110.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Sebastião Costa
Justificação: Em 29/7/60, o Estado de Minas Gerais recebeu, a título

de doação, o terreno objeto desta proposição. O terreno, entretanto,
encontra-se parcialmente ocupado com construções irregulares ali
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edificadas ao longo do tempo. O Município de Manhuaçu, em parceria
com a comunidade, tem projeto para construir na área desabitada, 50
casas, destinadas às famílias de baixa renda.

A ociosidade do imóvel contraria os interesses do Município, posto
que estimula a ocupação desordenada, o que implicará em multiplicar
os problemas sociais já enfrentados. Por outro lado, ficando o imóvel à
disposição do Município, o projeto de construção de moradias
populares poderá avançar, o que está em sintonia com o
planejamento que se exige de uma cidade do nosso século.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 555/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.285/2006)

Dispõe sobre a política estadual de incentivo a empreendimentos de
panificação e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A política estadual de incentivo a empreedimentos de

panificação será implantada pelo Poder Executivo em articulação com
o Sebrae, o Senac, o Sindicato da Indústria de Panificação de Minas
Gerais e a Associação Mineira da Indústria de Panificação.

Art. 2º - São objetivos da política de que trata esta lei:
I - apoiar os pequenos empreendedores interessados em revitalizar

seu negócio, no âmbito do Estado de Minas Gerais, que tenham como
objeto a fabricação e a comercialização de produtos de padaria;

II - estimular o consumo de pães e demais produtos de fabricação
própria, incluindo os produtos derivados de trigo e farináceos de forma
geral, respeitada a vocação de cada região do Estado;

III - abrir um canal de comunicação entre o setor de padaria e os
órgãos da administração, com vistas ao debate e ao atendimento das
demandas dos empreendedores do segmento de padaria;

IV - estímulo à criação de empregos e a geração de renda.
Art. 3º - A política de que trata esta lei terá as seguintes diretrizes:
I - estímulo à criação de um fundo específico de apoio ao pequeno
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empreendedor do ramo de padaria;
II - disponibilização de meios que possam facilitar o entendimento

entre o setor produtivo e o empreendedor, proporcionando o
barateamento da matéria-prima, diminuindo o reflexo para o
consumidor final;

III - incentivo à melhoria do aparelhamento das padarias, por meio
da disponibilização de linhas de crédito facilitadas para a aquisição de
maquinário;

IV - tratamento diferenciado no tocante à tributação, buscando-se a
redução dos custos com a fabricação, favorecimento do uso de
energias que gerem o menor impacto sobre o meio ambiente,
priorização do uso de equipamento elétrico em substituição aos fornos
a lenha;

V - aprimoramento da produção, objetivando a busca de um padrão
de qualidade tipicamente mineiro, com diminuição do desperdício e
aproveitamento do potencial produtivo de cada região.

Art. 4º - Na articulação da política de que trata esta lei, ao Poder
Executivo compete:

I - promover o intercâmbio, através da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, entre o Sebrae, o Senac, o Sindicato
das Indústrias de Panificação de Minas Gerais e a Associação Mineira
da Indústria de Panificação - Amipão -;

II - promover estudos técnicos com vistas à apresentação de
propostas de redução de alíquotas de impostos que possibilitem a
compensação de aparente perda tributária, mediante o incremento do
volume do comércio dos produtos de padaria, respeitando sempre a
vocação de cada região do Estado e a oferta de produtos mais
acessíveis ao consumidor final;

III - proporcionar aos pequenos empreendedores do segmento o
acesso rápido a recursos destinados à manutenção de equipamentos
utilizados na fabricação dos produtos de padaria;

IV - articular juntos aos setores competentes com vistas à criação de
um selo para os produtos tipicamente mineiros;

V - facilitar o acesso dos representantes do segmento de padarias
aos órgãos competentes que exerçam influência direta na produção
de produtos de padaria;
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VI - promover a educação do empreendedor, no tocante aos
cuidados necessários à conservação da imagem dos
estabelecimentos, além da vigilância sanitária rigorosa;

VII - articular com os Municípios, em especial com as regiões
metropolitanas, com vistas à implementação de redução de taxas e
impostos sobre eventos de negócios, com o objetivo de incrementar o
turismo de negócios.

Art. 5º - São fontes de recursos para a efetivação da política de que
trata esta lei:

I - dotações consignadas no orçamento do Estado;
II - compensações oriundas dos valores auferidos com a

implantação da política adotada;
III - recursos de fundos específicos;
IV - financiamentos;
V - outras fontes.
Art. 6º - Fica assegurada a participação de representantes do setor

de panificação na efetivação da política de incentivo proposta nesta
lei.

Art. 7º - O empreendedor fará jus à redução da alíquota tributária
relativa ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias incidente sobre a
energia elétrica, quando manifestar-se expressamente pelo uso de
forno elétrico, na proporção do empreendimento realizado.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de
120 (cento e vinte) dias.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Sebastião Costa
Justificação: A indústria de panificação no Estado de Minas Gerais

tem faturamento que representa 3% do PIB mineiro, e em todos os
recantos de Minas Gerais encontra-se um representante desse
segmento. Por isso, a indústria de panificação torna-se multiplicador
de conhecimento, e favorecendo a implementação de todos os tipos
de campanhas que visem ao bem-estar das comunidades onde se
inserem.

Em Minas Gerais, a média de empregos diretos abertos pelo setor é
de 12 por estabelecimento, perfazendo-se assim um total de 72.000
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empregos formais, sendo que cada uma destas panificadoras é
responsável por pelo menos mais 4 empregos indiretos.

Trata-se de um setor formado por microempresas e pequenas
empresas - 98% -, que, pelo seu caráter artesanal, mantêm um
número muito grande de empregados, justificando-se ser diferenciado
quando taxado ou enquadrado nos regimes de tributação.

No caso do uso eficiente de energia, há que se considerar que por
formato, a cocção de produtos é inevitável, e tendo em vista
protocolos internacionais e a legislação interna do Brasil, a obtenção
de energia elétrica em nosso país é baseada nos cursos de água, e
sendo assim, aquela que menos agride o meio ambiente, pela
captação, via de consequência reduzindo a contaminação ambiental
por seus poluentes.

Desta forma, o diferencial não seria subsídio do Estado, mas um
reconhecimento ao setor pelo uso correto da energia elétrica,
estabelecendo-se aqui alíquota diferenciada obtida a partir daquela
que se paga usualmente, abatidos percentuais por ter uso eficiente de
energia implantado, resultado da qualificação profissional de seus
quadros técnicos em panificação e confeitaria, por meio de cursos
ministrados pelo Senai e validado pela Amipão.

O setor de padaria há muito reclama por uma política própria de
incentivo, voltada para o aproveitamento de 100% do potencial de
Minas Gerais, sendo incontroversa a sua múltipla vocação.

Finalmente, é imprescindível a criação de um selo para os produtos
tipicamente mineiros, notadamente pela tradição que têm os mineiros
em fabricar os melhores produtos, que transformam o café da manhã
em um verdadeiro ritual de bom gosto.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres
pares à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 556/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.741/2006)

Dispõe sobre a concessão de terras públicas e devolutas rurais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



1981

Art. 1º - A concessão de terras públicas e devolutas rurais
localizadas em áreas remanescentes de projetos florestais
incentivados e declaradas impróprias para fins de reforma agrária e de
proteção de ecossistemas naturais, até o limite de 2.500ha (dois mil e
quinhentos hectares), para o desenvolvimento de atividade
agrossilvopastoril, de que trata o § 10 do art. 247 da Constituição do
Estado, dar-se-á nos termos desta lei.

Art. 2º - O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -,
por delegação do Estado, é a autarquia competente para promover a
identificação técnica, a licitação e a concessão das terras públicas e
devolutas de que trata esta lei.

Art. 3º - A concessão de terras públicas e devolutas de que trata
esta lei será autorizada pela Assembléia Legislativa com base em
processo instruído pelo Iter-MG.

§ 1º - O processo de que trata o “caput” deste artigo será instruído,
no mínimo, por:

I - laudo de identificação fundiária, preenchido e assinado por
servidores do Iter-MG;

II - planta e memorial descritivo;
III - declaração dos confrontantes, por eles assinada, de

concordância com a medição e com a demarcação da área, quando
não precedida de ação discriminatória;

IV - parecer do Iter-MG - favorável à concessão da área,
comprovando a ausência de interesse para fins de reforma agrária,
acompanhado de relatório do processo;

V - parecer técnico do órgão ambiental competente declarando que
a área não é necessária à proteção dos ecossistemas naturais;

VI - edital da licitação.
Art. 4º - A concessão de direito real de uso das terras públicas e

devolutas rurais de que trata esta lei, pelo prazo de até trinta anos,
como direito real resolúvel, será outorgada a quem se interessar por
sua exploração com o fim específico da atividade agrossilvopastoril,
nos termos e condições previstos neste artigo.

§ 1º - A concessão de direito real de uso será formalizada por meio
de instrumento particular de contrato, inscrita e cancelada em livro
especial.
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§ 2º - O concessionário, desde a inscrição da concessão de direito
real de uso, fruirá plenamente do terreno para os fins estabelecidos no
instrumento particular de contrato e responderá por todos os encargos
civis, administrativos e tributários que vierem a incidir sobre o imóvel e
suas rendas.

§ 3º - A concessão de direito real de uso será rescindida antes de
seu termo se o concessionário der ao imóvel destinação diversa da
estabelecida no instrumento particular de contrato ou se incidir em
cláusula resolutória do ajuste, perdendo, neste caso, as benfeitorias
de qualquer natureza.

§ 4º - A concessão de direito real de uso é nominal e intransferível,
exceto em caso de morte do beneficiário, hipótese em que os
herdeiros poderão assinar termo, tomando a si as obrigações
contratadas.

Art. 5º - Decorrido o prazo de que trata o "caput" do art. 4º e
comprovada a exploração efetiva da terra, nas condições
estabelecidas no instrumento particular de contrato, o concessionário
retornará a posse das terras ao Estado.

Art. 6º - O preço da terra pública e devoluta rural objeto de
concessão será fixado por hectare, em portaria do Diretor-Geral do
Iter-MG.

§ 1º - A fixação de preço de que trata o “caput” deste artigo
observará, no mínimo, os seguintes critérios:

I - a dimensão e a localização da terra;
II - a capacidade de uso da terra;
III - os recursos naturais intrínsecos;
IV - o preço corrente na localidade.
§ 2º - A portaria a que se refere o “caput” deste artigo conterá tabela

de preços diferenciados por região geoeconômica e social do Estado,
correspondendo à integralidade dos valores apurados na forma do §
1º.

§ 3º - A tabela a que se refere o § 2º será revista a cada período de
doze meses, sem prejuízo da atualização monetária de seus valores
pela Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg.

Art. 7º - Serão estabelecidos em decreto o valor e a forma do
pagamento, pelo concessionário, dos emolumentos correspondentes
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aos serviços de medição, demarcação e elaboração de planta e
memorial descritivo da terra pública e devoluta rural.

Art. 8º - À concessão de que trata esta lei aplica-se, no que couber,
o disposto na Lei nº 11.020, de 8 de janeiro de 1993.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Reuniões, 27 de março de 2007.
Sebastião Costa
Justificação: No período de 1975 a 1988, o Estado desenvolveu um

programa de incentivo ao plantio do eucalipto em áreas localizadas no
Norte e Nordeste de seu território. Para tanto, firmou contrato de
arrendamento, pelo prazo médio de 25 anos, com diversas empresas
para a promoção de reflorestamento.

Com o término desses contratos e o retorno dos imóveis ao Estado,
por meio de ações judiciais, a administração pública considerou que a
forma mais adequada de reutilização dessas terras, que somam mais
de 180.000ha, é voltar a concedê-las a particulares para a atividade
agrossilvopastoril.

Visando proporcionar os fundamentos constitucionais necessários
para que novos contratos sejam realizados, esta Casa aprovará
proposta de emenda à Constituição permitindo a concessão de terra
pública e devoluta rural em área remanescente de projetos florestais
incentivados e declarada imprópria para fins de reforma agrária e de
proteção de ecossistemas naturais, para a atividade agrossilvopastoril,
até o limite de 2.500ha.

Este projeto de lei visa a estabelecer os parâmetros e condições a
serem observados para a efetivação dessa concessão, para o que
contamos com o apoio dos nobres pares.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Padre João. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 264/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 557/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.789/2004)

Dispõe sobre a divulgação do telefone da Ouvidoria da Polícia
através da frota oficial da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de
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Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A divulgação do telefone da Ouvidoria da Polícia deverá ser

feita através da frota oficial da Polícia Militar, da Polícia Civil e do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - A divulgação de que trata o artigo anterior se dará através
de adesivos de tamanho e forma que permitam fácil leitura, à distância
e em movimento, com os seguintes dizeres:

RECLAMAÇÕES, ELOGIOS E SUGESTÕES
DISQUE OUVIDORIA DA POLÍCIA : (31)3274-0625

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Padre João
Justificação: A divulgação do telefone da Ouvidoria da Polícia nas

viaturas oficiais de patrulhamento ostensivo materializará, mais uma
vez, o desejo da instituição policial de se sofisticar e se depurar para o
eficiente enfrentamento à criminalidade, buscando na sociedade seu
maior aliado.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de
Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas
Gerais - CRISP -, de cada três vítimas de violência policial em Minas
Gerais, duas não tomam nenhum tipo de providência contra o
agressor. Essa apatia pode estar relacionada ao alto número de
pessoas que não conhecem a Ouvidoria. Cerca de 78% dos
entrevistados afirmaram nunca terem ouvido falar da existência da
Ouvidoria da Polícia de Minas Gerais, criada em 1998. A pesquisa
revelou ainda que 64,5% das vítimas não denunciaram a violência
policial que sofreram por não saberem da existência de um órgão
próprio para isso. Portanto, a maior divulgação do telefone da
Ouvidoria da Polícia fortalecerá o trabalho atualmente desenvolvido no
combate a crimes e impunidade dentro do aparelho policial,
contribuindo também para o fortalecimento das corporações, que
poderão elaborar mecanismos que inibam essas ocorrências,
defendendo-as de seus maus policiais e acarretando de imediato a
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satisfação e confiança da população nas instituições policiais.
É por essas razões que esperamos contar com o apoio dos nobres

pares desta Casa para a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 558/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.782/2004)

Dispõe sobre a comunicação de roubo, furto ou extravio de
documentos pessoais à Junta Comercial.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Toda ocorrência de roubo, furto ou extravio de documentos

pessoais no Estado de Minas Gerais será comunicada, no prazo de
vinte e quatro horas da lavratura do boletim, à Junta Comercial do
Estado (Registro Público de Empresas Mercantis).

§ 1º - A comunicação será acompanhada de cópia do boletim de
ocorrência e deverá conter:

I - nome completo da vítima;
II - órgão expedidor;
III - número e tipo de documento.
§ 2º - Cabe à autoridade policial que lavrar o boletim encaminhar a

comunicação de que trata o “caput” deste artigo.
Art. 2º - A Junta Comercial do Estado de Minas Gerais manterá um

cadastro atualizado com informações sobre documentos pessoais
roubados, furtados ou extraviados.

§ 1º - O cadastro só será acessível aos funcionários autorizados ou
mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público.

§ 2º - Caso seja verificada a utilização de cópias de documentos
pessoais roubados, furtados ou extraviados, a Junta Comercial
comunicará, no prazo de vinte e quatro horas, à autoridade policial
mencionada no § 2º do art. 1º, a fim de fornecer maiores elementos
para a investigação.

§ 3º - No caso de documento roubado, furtado ou extraviado em
outro Estado da Federação, a inclusão no cadastro será feita de ofício
ou mediante requerimento do interessado.

Art. 3º - Os pedidos de constituição ou alteração de empresários,
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sujeitos ao Registro Público de Empresas Mercantis, serão
indeferidos, caso um dos sócios conste no cadastro previsto no art. 2º,
salvo se, por meio de outros documentos, comprovar ser o
interessado.

Art. 4º - O descumprimento dos dispositivos da presente lei sujeitará
os infratores à imposição de multa no valor de 50 (cinqüenta)
UFEMGS, sem prejuízo das penalidades civis, penais e
administrativas cabíveis.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Padre João
Justificação: Atualmente, quando um documento é roubado ou

perdido, o cidadão se encaminha até uma delegacia de polícia para
fazer o boletim de ocorrência; entretanto, só esse procedimento não
impede a ação de bandidos que utilizam esses documentos para
aplicar diversos golpes como, por exemplo: habilitar telefones
celulares, abrir contas bancárias, contrair empréstimos e até abrir
empresas, pois não existem dados referentes a esses documentos na
Junta Comercial, o que impediria a sua utilização.

Assim, a vítima acaba se tornando sócia de empresas que
desconhece e que normalmente são usadas para fins ilícitos,
prejudicando também a terceiros. Portanto, a vítima é lesada duas
vezes, e as conseqüências são danosas. Quando o cidadão menos
espera, é surpreendido por ações judiciais que lhe causam grandes
transtornos.

Em Belo Horizonte, conforme matéria publicada recentemente pelo
jornal “Estado de Minas”, 20% das queixas feitas anualmente na
Delegacia de Falsificações e Defraudações se referem a esse tipo de
crime, e a polícia afirma não ter como prevenir a ação de bandidos.

O que pretendemos é buscar evitar esse tipo de delito, que se
acentua a cada dia, pois os tipos de fraudes estão ficando cada vez
mais sofisticados.

Conforme o art. 24, III, da Constituição Federal, cabe aos Estados
legislar concorrentemente a respeito de juntas comerciais. Além disso,
por ser matéria que envolve questão ligada à segurança pública, isso
também é atribuição do Estado.
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Por todos os motivos arrolados, pedimos o apoio dos nobres
parlamentares à aprovação desta proposição.

- 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 559/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.248/2006)

Declara de utilidade pública a Associação pelo Cumprimento do
Estatuto do Idoso em Ouro Branco - Aceiob, com sede no Município
de Ouro Branco.

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

Cumprimento do Estatuto do Idoso em Ouro Branco - Aceiob, com
sede no Município de Ouro Branco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Padre João
Justificação: Associação beneficente sem fins lucrativos, fundada

em 5/3/2004, tendo por finalidade prioritária zelar pelo cumprimento
integral do Estatuto do Idoso e sua inclusão na comunidade e na
família, buscando a salvaguarda dos interesses individuais e coletivos
dos idosos da comunidade de Ouro Branco.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública, encontra-
se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas
na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- 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 560/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.408/2006)

Institui devolução proporcional do IPVA, do Seguro Obrigatório e da
Taxa de Licenciamento de Veículos, já pagos relativos a veículo
roubado, furtado ou de veículo sinistrado com perda total.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado de Minas Gerais restituirá o valor do IPVA, do
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Seguro Obrigatório e da Taxa de Licenciamento de Veículos que já
tenham sido pagos ao proprietário de veículo que tenha sido roubado,
furtado ou de veículo sinistrado com perda total, relativamente ao
exercício em que tenha ocorrido o evento, na forma estabelecida
nesta lei.

Parágrafo único - O contribuinte poderá, para pagamento de IPVA,
do Seguro Obrigatório e da Taxa de Licenciamento de Veículos de
outro veículo de sua propriedade ou que venha a adquirir, optar por
utilizar o total do crédito que tenha por força do quanto dispõe esta lei.

Art. 2º - São devidos o IPVA, o Seguro Obrigatório e a Taxa de
Licenciamento de Veículos relativos ao período anterior ao evento,
sendo que para a apuração desse valor será considerado o período a
partir do dia 1º de janeiro até o dia em que se tenha dado o roubo, o
furto ou o sinistro com perda total.

Art. 3º - A devolução será feita à razão de 1/12 (um doze avos) por
mês futuro da data em que se tenha dado o roubo, o furto ou o sinistro
com perda total., incluindo por inteiro o mês da ocorrência do evento.

Art. 4º - A comprovação será feita mediante Boletim de Ocorrência
lavrado pela autoridade policial competente.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Padre João
Justificação: Atualmente, no Estado de Minas Gerais, o proprietário

de veículo que tenha sido roubado, furtado ou se envolvido em
acidente com perda total do veículo, não tem direito a ser restituído
proporcionalmente pelos valores pagos pelo Imposto Sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, pelo Seguro Obrigatório
e pela Taxa de Licenciamento de Veículos.

Dessa forma, o proprietário que já está sendo penalizado com a
perda do bem em razão do furto ou roubo, ainda se vê lesado por
pagar por um serviço do qual não estará recebendo uma contrapartida
do Estado. Vale lembrar que o poder público tem o dever
constitucional de garantir o direito à propriedade e à segurança dos
contribuintes e que, devido à sua insuficiência no caso de furto ou
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roubo, essas garantias não lhe são foram plenamente asseguradas.
Se o veículo é roubado, ou acontece um outro fato que extinga a

relação de propriedade, deverá ocorrer a alteração quanto ao tributo,
uma vez que deixa de existir o bem que é objeto de tributação. Assim,
é justo que o contribuinte que se encontre nessa situação tenha a
devolução do período pelo qual pagou o imposto. Esse direito deverá
também ser estendido ao proprietário que tenha perdido o bem, em
razão de sinistro que tenha acarretado a sua perda total pois, da
mesma forma, esse proprietário estará pagando por um serviço que
não mais estará utilizando.

Por todos os motivos arrolados, pedimos a colaboração dos nobres
parlamentares para a aprovação desta proposição 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 561/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.415/2004)

Altera dispositivo da Lei nº 7.772 de 8/9/80, que dispõe sobre a
proteção, a conservação e a melhoria do meio ambiente no Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Acrescente-se ao art. 8º da Lei nº 7.772, de 8/9/80, que

dispõe sobre a proteção, a conservação e a melhoria do meio
ambiente no Estado de Minas Gerais, o seguinte § 3º:

“Art. 8º - ............................................
§ 3º - Decorrido o prazo regulamentar e não havendo a aprovação

ou o indeferimento justificado do pedido de licenciamento, a
autoridade competente concederá a licença “ad referendum”, podendo
ser responsabilizada, não sendo a licença concedida, cabendo ao
interessado:

a) desobrigar-se do pagamento das taxas referentes ao
licenciamento, cabendo, mediante requerimento junto ao órgão
competente, requerer a devolução do valor das taxas já pagas, sendo
a devolução efetuada no prazo máximo de trinta dias contados da
data de protocolo do requerimento;

b) iniciar a atividade objeto do requerimento de licenciamento, desde
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que sejam cumpridas as demais exigências previstas nesta lei.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o art.

8º da Lei nº 7.772, de 8/9/80, acrescentando o § 3º.
O art. 11 do Decreto nº 39.424, de 5/2/2004, que altera e consolida o

Decreto nº 21.228, de 10/3/81, que regulamenta a Lei nº 7.772, de
8/9/80, que dispõe sobre a proteção, a conservação e a melhoria do
meio ambiente no Estado de Minas Gerais, estabelece que o prazo
para concessão das licenças prévias, de instalação e de operação,
será de até seis meses, ressalvados os casos em que houver a
necessidade de apresentação de estudo de impacto ambiental e
respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA - ou a realização de
audiência pública, quando o prazo passará a ser de doze meses
contados, em qualquer hipótese, do protocolo do requerimento de
licenciamento. O prazo estabelecido no “caput” do referido artigo será
suspenso durante a elaboração dos estudos ambientais
complementares, o que eleva o prazo para concessão da licença.

Apresentamos esta proposição com o objetivo de prever a
concessão da licença ambiental, em virtude da inércia do órgão
competente, pela autoridade ambiental.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares nesta Casa
Legislativa para aprovarmos esta importante proposição de lei, que
muito trará para o Estado de Minas Gerais.

- 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 562/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.561/2004)

Declara de utilidade pública a CASEMI - Caixa de Assistência dos
Servidores de Itabirito, com sede nesse município.

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

Assistência dos Servidores de Itabirito, com sede nesse município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: A CASEMI - Caixa de Assistência dos Servidores de

Itabirito foi fundada em 18/11/70, na cidade de Itabirito, como
instituição destinada à recreação, aprimoramento intelectual e bem-
estar de seus associados.

A CASEMI tem por objetivo cooperar pelos meios e modos ao seu
alcance para a união, progresso, ilustração, recreação e bem-estar de
todos os seus sócios; assistir aos seus associados, oferecendo-lhes
empréstimos, convênios e contratos de assistência farmacêutica,
médica e dentária, além de outros.

Assim, solicito o apoio de meus nobres pares para a aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 563/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.507/2006)

Institui o Fundo de Auxílio Funerário aos mineiros Vitimados no
Exterior - FUAVE, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Fundo de Auxílio Funerário aos Mineiros

Vitimados no Exterior - Fuave -, de natureza especial, contábil e
orçamentária, com autonomia administrativa e financeira, destinado a
custear despesas com o traslado para Minas Gerais de corpos de
cidadãs e cidadãos mineiros mortos no exterior.

Art. 2º - Para habilitar-se ao recebimento do auxílio do Fundo
instituído por esta Lei, o parente (pai, mãe, cônjuge, filho ou irmão) do
falecido no exterior deve formular requerimento endereçado ao Gestor
Executivo do Fuave, indicando o procedimento a ser adotado, se
cremação do cadáver no exterior ou o seu traslado para o Brasil,
instruído com os comprovantes de que:

I - o falecido seja natural do Estado de Minas Gerais;
II - o óbito tenha ocorrido no exterior;
III - o morto não tenha deixado recursos suficientes para o seu

funeral e a sua família não disponha de meios para assumir as
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despesas dele decorrentes.
§ 1º - No caso de opção pelo translado do corpo, a importância a ser

despendida pelo Fuave será limitada ao valor cobrado para uma
cremação no local do óbito.

§ 2º - Se efetuada a cremação do corpo no exterior, a despesa dela
decorrente será custeada pelo Fuave, responsabilizando-se este,
ainda, pelo traslado das cinzas e por sua entrega à família do falecido.

Art. 3º - Compete à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pela
Subsecretaria de Assuntos Internacionais, a implementação das
ações que darão suporte técnico e administrativo ao Fundo criado por
esta lei, para o recebimento e a análise do pedido de concessão do
requerido benefício.

Art. 4º - São recursos do Fuave:
I - as dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Estado

ou em créditos adicionais;
II - os repasses ou os financiamentos internos ou externos a ele

especificamente destinados;
 III - as contribuições, as doações, os auxílios e os legados de

pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou
internacionais;

 VI - o resultado  das aplicações  financeiras  das disponibilidades
temporárias;

 V - o produto da renda líquida de concursos de prognósticos
referentes às extrações especiais, que poderão ser realizadas pelo
Poder Executivo no Programa de Concursos de Prognósticos do
Estado;

 VI - os provenientes de outras fontes.
Art. 5º - O Fuave terá um Conselho Consultivo com a atribuição de

exercer a gestão consultiva e será integrado pelos titulares da:
I - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o presidirá;
II - Secretaria de Fazenda;
III - Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes;
IV - Dois representantes de entidades e associações da sociedade

civil escolhidos em regulamento.
§ 1º - A gestão deliberativa será exercida pelo Secretário de

Desenvolvimento Econômico.
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§ 2º - A gestão executiva será exercida pela Subsecretaria de
Assuntos Internacionais.

Art. 6º - Para implantar o Fuave, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir crédito especial até o montante de R$250.000,00 (duzentos e
cinqüenta mil reais), utilizando as fontes de recursos de que trata o §
1° do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de mar ço de 1964.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo de trinta
dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: A idéia da criação do Fundo surgiu em razão do

aumento do número de casos de pessoas oriundas de Minas Gerais
mortas no exterior e da dificuldade encontrada pelo governo para
prestar auxílio, por causa da ausência de recursos específicos para
esse fim.

A principal vantagem do Fuave é que ele desburocratiza a prestação
do auxílio.

Trata-se de projeto de alto alcance social, que pode amenizar a dor
de famílias carentes surpreendidas pela morte de um ente querido no
exterior. A criação desse Fundo dará ao Estado um instrumento
financeiro ágil, para atendimento emergencial e inadiável,
constituindo-se em um projeto inovador, o que poderá servir de
atrativo de divisas da Organização Internacional para as Migrações.

- 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 564/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.672/2006)

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural
Cruz Alta - Aderca.

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

Desenvolvimento Rural Cruz Alta - Aderca -, com sede na Rodovia
Fernão Dias, saída 857, Bairro Cruz Alta, no Município de Pouso
Alegre.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Doutor Viana
Justificação: A Associação de Desenvolvimento Rural Cruz Alta -

Aderca -, de Pouso Alegre, fundada em 12/5/84, é sociedade civil,
sem fins lucrativos.

Essa entidade tem por finalidades, entre outras, participar em
trabalhos comunitários; trabalhar pelo desenvolvimento da
agropecuária e pela melhoria do bem-estar social da população;
prestigiar, estimular e auxiliar iniciativas que tragam benefícios à
comunidade; promover intercâmbio entre a comunidade rural e a
urbana; proteger a saúde da família, da gestante, da criança e do
idoso.

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

PROJETO DE LEI Nº 565/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 385/2003)

Altera a Lei nº 9.583, de 6 de junho de 1988, que institui a Medalha
do Mérito Ambiental do Estado de Minas Gerais.

A Assembléía Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º e o parágrafo único da Lei nº 9.583, de 6 de junho

de 1988, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º- As concessões serão feitas pelo Governador do Estado, na

data comemorativa do Dia Mundial do Meio Ambiente, mediante
proposta do Conselho da Medalha, composto dos seguintes membros:

I - Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que
o presidirá;

II - um representante da Assembléia Legislativa do Estado;
III - um representante do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -;
IV - um representante do Instituto Estadual de Florestas - IEF -;
V - um representante do Conselho de Política Ambiental -COPAM -;
VI - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais-

PMMG.
Parágrafo único - Não ultrapassará quinze o número de pessoas,
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empresas e instituições a serem agraciadas anualmente.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: A cada dia se acentua a necessidade de lutar pela

preservação do meio ambiente. Governo e sociedade devem irmanar-
se numa batalha que é de todos, uma vez que busca a própria
sobrevivência da espécie humana. Todos os esforços no sentido da
mobilização das forças da sociedade em favor da melhoria das
condições da vida ambiental devem ser estimulados.

A criação da Medalha do Mérito Ambiental representou passo
importante para a defesa do meio ambiente, mas a lei que a criou não
foi ainda regulamentada pelo Poder Executivo.

É o que se pretende com este projeto, por meio da proposta de
criação do Conselho da Medalha, a ser oportunamente regulamentado
pelo Executivo Estadual. Para tanto, conto com a acolhida dos meus
nobres colegas ao projeto que ora apresento.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio
Ambiente para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 566/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 565/2003)

Dispõe sobre a Política Estadual de Estímulo à Construção de
Barragens e de Desenvolvimento Econômico das Regiões dos Vales
do Jequitinhonha, do Mucuri e Norte de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei, com fundamento no art. 41 da Constituição

Estadual, estabelece a Política Estadual de Estímulo à Construção de
Barragens e de Desenvolvimento Econômico das Regiões dos Vales
do Jequitinhonha, do Mucuri e Norte de Minas.

Art. 2º - A política de que trata esta lei tem por objetivos:
I - combater os efeitos da seca e melhorar a oferta de água no semi-

árido mineiro;
II - promover a conservação das águas;
III - assegurar a proteção e o uso sustentável e múltiplo dos recursos

hídricos;
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IV - promover o desenvolvimento econômico e social das regiões
dos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e Norte de Minas;

V - incentivar o turismo na região abrangida pela política de que trata
esta lei;

VI - otimizar e integrar as iniciativas públicas e privadas de
gerenciamento dos recursos hídricos;

VII - contribuir para a captação de recursos financeiros e fomentar
as ações e atividades voltadas para a melhoria da oferta de água no
semi-árido mineiro.

Art. 3º - O Estado dará suporte técnico, financeiro e operacional aos
municípios que desenvolvam ações, projetos e programas de
construção de barragens em consonância com os objetivos previstos
por esta lei e estimulará, por meio de parcerias, convênios, acordos ou
ajustes, a implantação de empreendimentos que objetivem a
construção de barragens e o uso múltiplo e sustentável das águas nas
respectivas regiões.

Art. 4º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
incumbe ao Estado criar programas, instituir projetos, planos e grupos
técnicos em articulação com a sociedade civil organizada, abrir linhas
de crédito e conceder incentivos fiscais, realizar obras de infra-
estrutura, incentivar o cooperativismo, entre outras medidas de apoio
à iniciativas pública e privada, bem como consignar dotação
orçamentária específica.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias a contar do prazo de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: As secas do semi-árido mineiro, como no nordeste

brasileiro, são fenômenos climáticos constantes e de efeitos
duradouros, com os quais grande parte das populações dessas
regiões são assoladas pela escassez e pela miséria, submetidas a
condições de subdesenvolvimento, ressentindo-se de políticas
públicas eficazes para o combate dos seus efeitos maléficos.

A ação do Estado para essa porção do território mineiro, em
especial os vales do Jequitinhonha, do Mucuri e o Norte de Minas,
envolve quase sempre a abertura de poços tubulares e a construção
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de barramentos em locais específicos, o que não configura, porém,
uma disponibilização de água suficiente para aplacar as carências
com que se defrontam as populações do semi-árido. É premente,
portanto, que o poder público estabeleça ações e programas
permanentes para o desenvolvimento social e econômico das zonas
atingidas pela seca.

A Constituição mineira, com a finalidade de atender as regiões mais
pobres, determina que o Estado, por meio do seu art. 41, da seção
que trata da regionalização, articule sua ação administrativa com os
objetivos, entre outros, de:

“II - contribuir para a redução das desigualdades regionais, mediante
execução articulada de planos, programas e projetos regionais e
setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das coletividades do
mesmo complexo geoeconômico e social”;

III - assistir os Municípios de escassas condições de propulsão
socioeconômica, situados na região, para que integrem no processo
de desenvolvimento”.

Necessita-se, portanto, de uma política especial que oriente as
ações públicas no semi-árido mineiro. É promissora a criação do
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais -
IDENE -, recém vinculado, por lei delegada, à Secretaria de Estado
Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri e do Norte de Minas, com o objetivo de formular e propor
diretrizes planos e ações necessárias ao desenvolvimento econômico
e social dessas regiões. No entanto, as competências que detalham a
finalidade da autarquia ainda serão estabelecidas em decreto. A
situação apresenta-se, assim, indefinida: há o esboço de um órgão
executor, ainda não efetivamente implantado, mas não se tem o
suporte de uma política regionalizada, com diretrizes permanentes,
que possam otimizar a atuação da administração pública e o
planejamento em longo prazo, e que integre as ações e programas
voltados para a região.

O projeto de lei que ora apresentamos objetiva instituir a Política
Estadual de Estímulo à Construção de Barragens e de
Desenvolvimento Econômico das Regiões dos Vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e Norte de Minas. Essa política tem por
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objetivo combater os efeitos da seca e melhorar a oferta de água no
semi-árido mineiro; promover a conservação das águas; assegurar a
proteção e o uso sustentável e múltiplo dos recursos hídricos;
promover o desenvolvimento econômico e social das regiões Vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e Norte de Minas; incentivar o turismo na
região abrangida pela política de que trata esta lei; otimizar e integrar
as iniciativas públicas e privadas de gerenciamento dos recursos
hídricos; contribuir para a captação de recursos financeiros e fomentar
as ações e atividades voltadas para a melhoria da oferta de água no
semi-árido.

Essas e outras disposições visam a subsidiar a atuação dos órgãos
públicos, em articulação com os municípios, para o desenvolvimento
de ações, projetos e programas de construção de barragens, em
consonância com o previsto na lei, aos quais se dará suporte técnico,
financeiro e operacional. Prevêem-se parcerias, convênios, acordos
ou ajustes para implantação de barragens e o uso múltiplo e
sustentável das águas. Com essa iniciativa, estamos certos de estar
contribuindo para levar um progresso efetivo, planejado e contínuo às
regiões Norte e Nordeste de Minas.

- 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 567/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 603/2003)

Dispõe sobre a criação do Relatório de Impacto de Segurança
Pública - RISE.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado o Relatório de Impacto de Seg urança Pública -

RISE -, destinado a garantir a segurança pública da comunidade
existente em região onde se pretenda instalar:

I - unidade prisional;
II - unidade policial;
III - unidade ou centro de recuperação e de reabilitação de infratores

ou de crianças e adolescentes em conflito com a lei.
Art. 2° - Para efeito desta norma, considerar-se-á impacto de

segurança pública qualquer alteração nas condições de segurança
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pública da comunidade existente em região onde se pretenda instalar
uma das unidades citadas no art. 1°.

Art. 3° - O RISE será exigido para a instalação de uma ou mais das
unidades citadas no art. 1° e conterá:

I - os objetivos e as razões do projeto, a sua relação e a sua
compatibilidade com as normas e políticas da área de segurança
pública;

II - a descrição detalhada do projeto;
III - os resultados dos estudos de diagnóstico social da área de

influência do projeto;
IV - a descrição dos prováveis impactos de segurança pública

causados no período de implantação e durante a operação da unidade
ou do centro;

V - a caracterização da qualidade de vida social e de segurança da
comunidade local na futura área de influência, comparando as
diferentes situações resultantes da adoção do projeto e suas
alternativas, bem como a hipótese de sua não-realização;

VI - a conclusão.
Art. 4° - O RISE será avaliado por equipe técnica m ultidisciplinar

habilitada não dependente, direta ou indiretamente, do proponente do
projeto, a qual será responsável tecnicamente pelos resultados
apresentados.

Art. 5° - O RISE será avaliado pelo Conselho Estadu al de
Criminologia e Política Criminal, a que caberá decidir pela implantação
ou não da unidade projetada.

Art. 6° - O RISE será acessível ao público, e suas cópias
permanecerão à disposição dos interessados, no órgão autor do
projeto e no Conselho Estadual de Criminologia e Política Criminal.

Parágrafo único - Ao determinar a execução do estudo de impacto
de segurança e a apresentação do RISE, o Conselho Estadual de
Criminologia e Política Criminal determinará o prazo para recebimento
dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e pelos demais
interessados e promoverá audiências públicas para informar sobre o
projeto e o seu impacto de segurança pública e discutir o Relatório
com ele relacionado.

Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
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noventa dias, a contar da data de sua publicação.
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: A instalação de unidades prisionais, de reabilitação e

recuperação de infratores e de crianças e adolescentes em conflito
com a lei e, até mesmo, de unidades policiais provoca,
invariavelmente, alterações na vida social da comunidade existente na
região do estabelecimento. São notórios os casos em que a instalação
de penitenciárias e cadeias públicas desestabiliza a comunidade,
gerando situações de insegurança, aumento da criminalidade e
violência.

É fundamental, por isso, que a instalação desses estabelecimentos
seja sempre precedida de acurada análise técnica, em que se
avaliem, a par da necessidade de sua instalação, as conseqüências
sociais dela advindas. Somente assim se poderá aquilatar o impacto
da instalação do estabelecimento nas condições de vida da
comunidade local, bem como as possíveis alternativas existentes.

A proposição objetiva, portanto, tornar transparentes e revestir de
caráter técnico os projetos de instalação desses estabelecimentos,
evitando-se implantá-los em regiões cujas características sociais não
o recomendem.

- 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 568/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 689/2003)

Dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à
preparação e de utilização de produtos fitoterápicos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado adotará política de incentivo à pesquisa e à

preparação e de utilização de produtos fitoterápicos, com o objetivo de
facultar ao Sistema Único de Saúde - SUS - o uso desses
medicamentos no tratamento de determinadas enfermidades.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por produto
fitoterápico o medicamento obtido e elaborado a partir de matéria-
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prima ativa vegetal, com finalidade terapêutica.
Art. 2º - A política de que trata esta lei compreende ações

desenvolvidas pelo Estado diretamente ou por meio de programa de
parceria com municípios ou consórcios intermunicipais de saúde.

Parágrafo único - Incumbe ao Estado, em caráter especial:
I - desenvolver a Política do Uso de Plantas Fitoterápicas, com o

cultivo de hortas comunitárias nos vales do Jequitinhonha e do Mucuri
e no Norte de Minas;

II - dar suporte técnico, financeiro e operacional aos municípios que
desenvolvam ações, projetos e programas de cultivo de plantas
fitoterápicas previstos por esta lei e estimular, por meio de parcerias,
convênios, acordos ou ajustes, sua transformação em medicamentos.

Art. 3º - Compete ao Estado:
I - promover a pesquisa científica voltada para a identificação e a

classificação de plantas e para a análise de suas qualidades
terapêuticas;

II - promover o cultivo de plantas medicinais;
III - promover a pesquisa científica voltada para o desenvolvimento

de processos de preparação de produtos fitoterápicos;
IV - realizar ensaios clínicos de produtos fitoterápicos;
V - proceder à preparação de produtos fitoterápicos;
VI - distribuir produtos fitoterápicos, no âmbito do SUS, aos

municípios e aos consórcios intermunicipais de saúde;
VII - proceder ao controle de qualidade de produtos fitoterápicos;
VIII - orientar o processamento das plantas até sua transformação

em medicamentos, com metodologias que garantam a qualidade do
produto;

IX - implantar programa de divulgação dos produtos fitoterápicos
com vistas a orientar a comunidade e os médicos a respeito de sua
utilização;

X - promover a utilização de plantas cientificamente validadas como
medicinais nos programas de atenção à saúde primária;

XI - propiciar o desenvolvimento da assistência social farmacêutica
com a colaboração médica e agronômica;

XII - suprir aos cuidados básicos com saúde nas famílias de baixa
renda.
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Parágrafo único - O Estado firmará convênio ou contrato com outras
instituições, preferencialmente de natureza pública, para execução
das ações previstas neste artigo que não puderem ser realizadas por
seus órgãos.

Art. 4º - O Estado implantará programa de parceria com o município
ou o consórcio intermunicipal de saúde que desejar desenvolver
sistema próprio de preparação ou de utilização de produtos
fitoterápicos.

§ 1º - O município ou consórcio participante da parceria será
responsável pela obtenção de matéria-prima e pela preparação, total
ou parcial, de produtos fitoterápicos.

§ 2º - O Estado participará do programa por meio de:
I - prestação de assessoria técnica;
II - transferência de recursos financeiros, a título de auxílio à

implantação ou ao desenvolvimento do programa;
III - capacitação dos recursos humanos necessários à preparação de

produtos fitoterápicos;
IV - realização de análises laboratoriais para o controle da qualidade

de produtos fitoterápicos;
V - promoção das demais ações necessárias à consecução do

objetivo do programa.
Art. 5º - A pesquisa de plantas voltada para a preparação de

produtos fitoterápicos levará em conta a biodiversidade e priorizará as
espécies encontradas em cada região do Estado.

Art. 6º - A preparação de produtos fitoterápicos se fará com plantas
nativas no Estado ou não, devidamente pesquisadas, cujo efeito e
segurança sejam comprovados por estudo científico.

Art. 7º - A distribuição dos produtos e a realização das análises
previstas nos arts. 3º, VI, e 4º, § 2º, IV, desta lei não implicarão ônus
para os municípios.

Parágrafo único - Inexistindo disponibilidade financeira por parte do
Estado, serão repassados aos municípios apenas os custos da
preparação de produtos e das análises realizadas.

Art. 8º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
incumbe ao Estado criar programas, instituir projetos, planos e grupos
técnicos, em articulação com a sociedade civil organizada, abrir linhas
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de crédito e conceder incentivos fiscais, realizar obras de apoio a
iniciativas públicas e privadas, bem como consignar dotação
orçamentária específica.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a

Lei nº 12.687, de 1º de dezembro de 1997.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: O semi-árido mineiro, como de resto o Nordeste

brasileiro, é sujeito a fenômenos climáticos constantes e de efeitos
duradouros, e parte da população dessas regiões é assolada pela
escassez e pela miséria e submetida a condições de
subdesenvolvimento, ressentindo-se da falta de políticas públicas
eficazes para o combate a esses efeitos maléficos.

A Constituição mineira, com a finalidade de atender as regiões mais
pobres, determina, no art. 41 da seção que trata da regionalização,
que o Estado articule sua ação administrativa com os objetivos, entre
outros, de “contribuir para a redução das desigualdades regionais,
mediante execução articulada de planos, programas e projetos
regionais e setoriais dirigidos ao desenvolvimento global das
coletividades do mesmo complexo geoeconômico e social” e “assistir
os municípios de escassas condições de propulsão socioeconômica,
situados na região, para que se integrem no processo de
desenvolvimento”.

Essas e outras disposições visam a subsidiar a atuação dos órgãos
públicos, em articulação com os municípios, para o desenvolvimento
de ações, projetos e programas de incentivo à pesquisa e à
preparação e de utilização de produtos fitoterápicos.

- 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 569/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.982/2006)

Dá a denominação de Escola Estadual Padre João de Mattos
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Almeida à Escola Estadual do Bairro Sarandi, situada no Município de
Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Padre João de Mattos

Almeida a Escola Estadual do Bairro Sarandi, situada no Município de
Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: Nascido aos 11/4/13, em Barbacena, aos 7 anos

assumiu as funções de coroinha na Igreja de Nossa Senhora da
Piedade.

Em 10/3/26, ingressou no Seminário de Mariana e, em 1929,
transferiu-se para o Seminário Coração Eucarístico, de Belo
Horizonte.

Em 31/3/36, recebeu a ordenação sacerdotal com licença especial
do Papa Pio XI, por não ter a idade mínima exigida.

Sua primeira missão como sacerdote foi a de Capelão do Hospital
São Vicente. Em 10/1/37, assumiu como Pároco a Paróquia de
Santana do Onça do Pitangui.

Durante o seu profícuo e abençoado sacerdócio, teve sob sua
responsabilidade as Paróquias de Nossa Senhora das Graças, no
Bairro Concórdia; de Santa Cruz, no Município de Crucilândia; de
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Bairro Boa Vista, e de São
Dimas, no Bairro Serrano, onde é Vigário Emérito após 23 anos de
zelosa administração, na qual foram construídas as Igrejas de Santa
Cruz, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de São Dimas e as
Capelas de Santa Luzia e de Nossa Senhora Aparecida do Urca. Deu
início às obras das Capelas de Nossa Senhora Aparecida, no Horto, e
de São Judas, no Celso Machado.

Pe. João de Mattos Almeida, em sua incansável caminhada a
serviço do Senhor, faleceu aos 90 anos, prestando inestimável
colaboração na comunidade de São Dimas, no Bairro Serrano, e em
toda a região.

Conquistou a todos com sua simplicidade. Estava sempre pronto
para ajudar as famílias e orientar a todos que dele precisavam.
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Preocupava-se e zelava pelos idosos e menos favorecidos. A herança
que ali deixou, seu nome e seus ensinamentos serão sempre
lembrados por todos que conviveram com ele.

A Escola Estadual do Bairro Sarandi, inaugurada em 2005 para
atender alunos do ensino fundamental e médio, teve grande
colaboração do Pe. João de Mattos Almeida. Em assembléia realizada
pelo Colegiado e comunidade do Bairro Sarandi, como forma de
homenagem aos trabalhos realizado pelo Pároco em prol da
comunidade, foi aprovada a indicação do nome do Pe. João de Mattos
Almeida para designar a Escola.

Por estas razões, contamos com o apoio dos nobres colegas para
que este projeto seja aprovado.

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

PROJETO DE LEI Nº 570/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.370/2006)

Autoriza a doação do imóvel que especifica ao Município de
Capetinga.

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

Capetinga o imóvel constituído de terreno urbano com área total de
2.100m² (dois mil e cem metros quadrados), tendo 70m² (setenta
metros quadrados) de extensão à frente da Rua Dr. Noraldino Lima e
30m² (trinta metros quadrados) de extensão à frente da Rua São José,
confrontando com ditas vias públicas, a leste com a Rua Walter
Bertoldi numa extensão de 30m² (trinta metros quadrados) e a norte
com a Rua Etelvina Cândida do Nascimento numa extensão de 70m²
(setenta metros quadrados).

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: Tenho a honra de submeter ao exame e à deliberação

dessa egrégia Assembléia Legislativa, este projeto de lei, que autoriza
a doação ao Município de Capetinga de bem imóvel pertencente ao
Estado. Tal solicitação se fundamenta no fato de que o Município de
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Capetinga foi aquinhoado com uma verba para a construção de uma
unidade do Programa Saúde da Família, havendo por isso, a
necessidade dessa doação, pois o referido terreno se encontra ocioso,
sendo de importância vital para o Município de Capetinga essa
construção, cujos benefícios irão contribuir para a melhoria da
qualidade de vida da população.

Gostaria de lembrar ainda que foi o Município quem doou ao Estado
o referido terreno, o qual deixou de ter utilidade para o fim dessa
doação, parecendo-me justo que, no momento, seria mais benéfico
para o Município e sua população o retorno do imóvel ao patrimônio
municipal, para outros fins, que realmente atendam às necessidades e
aos interesses da comunidade.

Assim, nada mais justo agora que o Estado de Minas Gerais retribuir
o tamanho gesto e o elevado espírito público que presidiu e norteou o
ato de doação do mencionado imóvel.

Tenho a certeza de que os meus nobres colegas parlamentares não
medirão esforços para aprovar este projeto, conferindo, assim, ao
Poder Executivo a autorização legislativa para a concretização do
retorno do imóvel ao Município e, conseqüentemente, ao serviço da
população capetinguense.

- 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 571/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.590/2006)

Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de
Capetinga, obra unida à Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Capetinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de

Paulo de Capetinga, obra unida à Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Capetinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei visa a declarar de utilidade pública o
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Lar São Vicente de Paulo de Capetinga, tendo como finalidade
estatutária a prática da caridade cristã, pela assistência social e pela
promoção humana.

Trata-se de uma associação civil de natureza filantrópica, caritativa e
de assistência social, sem finalidade lucrativa, pelo que conto com o
indispensável apoio dos meus nobres colegas parlamentares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 572/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.637/2006)

Dá denominação ao viaduto integrante do complexo viário
denominado Linha Verde, a primeira via elevada situada em trecho da
Avenida Cristiano Machado, após o Túnel Lagoinha-Concórdia,
sentido Centro-Bairro, sobrepondo-se à Rua Jacuí e transpondo o final
da Avenida Silviano Brandão, no Bairro Sagrada Família, no Município
de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Viaduto Vereador Antônio Menezes o

viaduto localizado na denominada Linha Verde, sobrepondo-se à
Avenida Cristiano Machado, no Bairro Sagrada Família, no Município
de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: A lei determina que, para a denominação de

estabelecimentos, instituições e próprios do Estado, só podem ser
escolhidos nomes de pessoas falecidas que se tenham destacado por
notórias qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade. O
preceito legal foi respeitado na apresentação deste projeto de lei,
quando da indicação do homenageado.

Homem íntegro e cidadão de destaque, de presença marcante na
comunidade belo-horizontina, e particularmente na região leste da
Capital, área onde está localizado o viaduto em questão, a vida e a
atuação política do Vereador Antônio Menezes sempre foram
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marcadas por forte vocação para servir ao próximo, com
desprendimento e altruísmo. Admirado por todos os que com ele
conviveram, seu nome está definitivamente ligado à história do
Município de Belo Horizonte.

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

PROJETO DE LEI Nº 573/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.740/2006)

Declara de utilidade pública o Conapam - Conselho das Associações
Comunitárias de Moradores da Região da Pampulha - Creche
Recanto da Laurinha, com sede e foro no Município de Belo
Horizonte.

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

das Associações Comunitárias  de  Moradores da Região da
Pampulha - Creche Recanto da Laurinha, com sede na R. Conceição
do Mato Dentro, nº 160, Bairro Ouro Preto, Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa a declarar de utilidade

pública o Conapam - Conselho das Associações Comunitárias de
Moradores da Região da Pampulha - Creche Recanto da Laurinha,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Fundada em março de 2005, tem como objetivo principal elaborar
projetos em busca da melhoria das condições de vida da comunidade,
criando soluções que possibilitem o desenvolvimento social,
econômico, educacional, artístico e cultural, sempre preocupada com
o amparo à infância, à juventude e à velhice, promovendo o lazer, a
preservação do meio ambiente, campanhas beneficentes em geral,
proporcionando o aperfeiçoamento profissional da população local,
celebrando parcerias com entidades públicas e privadas, sempre
visando ao bem-estar comum e ao interesse coletivo.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos
meus nobres pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.
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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 574/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.741/2004)

Altera a denominação do Conselho Estadual de Comunicação
Social.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Conselho Estadual de Comunicação Social, integrante da

área de competência da Secretaria de Estado de Governo, passa a
denominar-se Colegiado de Comunicação Social.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Comissão de Participação Popular
Justificação: A alteração na denominação do Conselho Estadual de

Comunicação Social impõe-se em face da proposta de alteração
incidente sobre o art. 230 da Carta Estadual. O referido dispositivo
determina que o “Estado instituirá, como órgão auxiliar, o Conselho de
Comunicação Social, composto de representantes da sociedade civil,
na forma da lei”. A proposta de emenda à Constituição nº 62/2003
objetiva alterar o referido dispositivo, prevendo expressamente que o
Conselho de Comunicação Social seja instituído como órgão auxiliar
do Poder Legislativo, em simetria, aliás, com o que determina o art.
224 da Constituição da República, que prevê a existência do Conselho
de Comunicação Social como órgão auxiliar do Congresso Nacional.
Outrossim, foi apresentada à Comissão de Participação Popular a
Proposta de Ação Legislativa nº 6/2003, dispondo sobre a criação de
tal Conselho. Como se trata de órgãos de natureza distinta, um,
integrante do Executivo e outro, integrante do Legislativo, faz-se
necessário alterar a denominação do Conselho já existente, o qual,
diga-se de passagem, quando de sua instituição, chamava-se
Colegiado de Comunicação Social, designação que foi alterada pela
Lei nº 11.406 e que se pretende restaurar com este projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 575/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.291/2005)

Dispõe sobre a gratuidade para idosos acima de sessenta anos
requererem a Carteira de Identidade, nos termos da Lei Federal n°
7.116, de 1983.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É assegurado aos idosos maiores de sessen ta anos a

gratuidade para requererem a Carteira de Identidade emitida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, nos
termos da Lei Federal n° 7.116, de 1983.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Comissão de Participação Popular
- 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 576/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.362/2005)

Veda a cobrança de tarifa mínima nos serviços de distribuição de
água e energia elétrica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedada a cobrança de tarifa mínima nos serviços e

instalações de energia elétrica e nos serviços de água e esgoto.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Os princípios insertos na ordem constitucional não são

absolutos e poderão ser afastados em decorrência da maior
importância de outros princípios constitucionais, como o princípio da
defesa do consumidor, que figura entre os princípios da ordem
econômica.

A proposta trata de matéria atinente ao direito do consumidor, que
se insere no rol de competências concorrentes disciplinado no art. 24
da Constituição da República, cujo inciso VIII confere competência à
União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar
concorrentemente sobre responsabilidade por dano ao consumidor.
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No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-
se-á a estabelecer normas gerais, cabendo aos Estados normas
suplementares.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078, de 11/9/90, tendo
em vista esse artigo, fixou as normas gerais, restando aos entes da
Federação, dentro de sua competência suplementar, regulamentar a
matéria. No seu art. 55, reiterando o disposto na Carta Magna, o
referido Código já estabeleceu que os diversos entes, em caráter
concorrente, baixarão normas suplementares.

Dispõe, ainda, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 55, § 1º,
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, a industrialização, a distribuição,
a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no
interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da
informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que
se fizerem necessárias.

Afere-se, portanto, que a legislação proposta, que verse sobre
proteção do consumidor, complementa a legislação federal existente e
o Código de Defesa do Consumidor e seria compatível com a Carta da
República (fonte: adapt. www.pgr.mpf.gov.br/Claudio Fonteles).

Não resta a menor dúvida de que os consumidores dos serviços de
distribuição de água e energia elétrica estão abrangidos pelo Código
de Defesa do Consumidor, visto que o art. 2º do Código define
consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final. Por outro lado, o art. 3°
estabelece que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação
de serviços. Ademais, estabelece que produto é qualquer bem, móvel
ou imóvel, material ou imaterial e que serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo.

A exigência da tarifa mínima caracteriza-se como prática comercial
abusiva, nos termos do art. 39, incisos I e V, do Código de Defesa do
Consumidor, que estatui ser vedado ao fornecedor de produtos ou
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serviços condicionar o seu fornecimento a limites quantitativos e exigir
do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, §1º,
incisos I, II e III, estatui ser exagerada vantagem que ofende os
princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence, restringe
direitos e obrigações fundamentais e se mostra excessivamente
onerosa para o consumidor. Está-se condicionando o fornecimento
desses serviços ao pagamento de um limite mínimo ao mês, auferindo
os fornecedores, dessa maneira, vantagem manifestamente excessiva
dos usuários de menor poder aquisitivo, que utilizam volumes
menores. Ademais, o consumidor que tiver o seu imóvel ligado à rede
de esgoto pagará mais 50% do valor, mesmo sobre o mínimo não
consumido, em flagrante ofensa aos princípios fundamentais do
sistema jurídico, não só a que pertence - defesa do direito do
consumidor -, mas a toda ordem jurídica, tutelada pelo princípio do
não-enriquecimento ilícito, no qual se aufere vantagem sem causa.

Esses serviços são essenciais e, nos termos do art. 22 do Código de
Defesa do Consumidor, devem ser contínuos. Dessa forma, não
procedem as alegações de que a cobrança da tarifa mínima tem por
escopo viabilizar o sistema e mantê-lo à disposição do usuário 24
horas por dia. Tal fato é decorrência lógica da própria atividade
desenvolvida pela companhia, além de ser corolário da concessão do
serviço público.

Segundo J. M. Othon Sidou, o conceito de tarifa se contrapõe
diretamente à fixação de um valor mínimo. Tarifa se identifica como a
quantia que o usuário de determinado serviço paga ao Estado pela
utilização concreta do serviço público prestado.

De acordo com Plácido e Silva, tarifa não integra o gênero tributo,
pois tem a significação de pauta ou tabela do que deve ser pago por
alguma coisa, quando ocorrer o fato de que é devido. Não se pode
cobrar por algo que não foi consumido pelo usuário do serviço.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, agasalha o princípio da
igualdade. Porém, está sendo feita distinção entre grandes e
pequenos consumidores, exigindo-se destes últimos vantagem
excessiva em relação à sua condição econômica. A tarifa subsidiada
encobre injustiça flagrante, pois se dá por um lado com uma das mãos
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e retira-se por outro com as duas. O fato de se destinar o produto da
cobrança da tarifa mínima para viabilizar o sistema e manter o
equilíbrio econômico-financeiro não encontra justificativa, e não há o
direito de exigir, da parcela da população de menor poder aquisitivo, a
tarifa mínima, referente a um fato gerador que se não consumou.

A exigência da tarifa tem por fundamento a existência de uma
atividade específica e mensurável, o que não ocorre no caso. A
companhia busca a cobrança de algo que nem sequer foi consumido e
também ignora a necessidade de mensurar o que realmente foi
utilizado.

Assim, a lei e todos os princípios de eqüidade e justiça social são
contrariados ao exigir-se da população, notadamente daquela de
baixa renda, vantagem manifestamente indevida (fonte: adapt.
www1.jus.com.br).

Além disso, a cobrança de tarifa sem a correspondente
contraprestação de serviço é injusta, irracional e ilegal. Na tarifa
mínima, se o consumidor gasta abaixo de um patamar mínimo, terá de
pagar não pelo que consumiu realmente, mas pela tarifa
preestabelecida. É um convite ao desperdício. Numa época em que
cresce a importância do uso racional da água, cuja escassez é
anunciada, a tarifa mínima, além de não incentivar o consumo
sensato, induz ao desperdício, visto que o consumidor irá pagar o
mesmo valor (fonte: adapt. de http://superlogica.com).

Tendo em vista a relevância da matéria, solicitamos aos nobres
pares o apoiamento a este projeto de lei.

- 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 577/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.886/2005)

Altera a Lei Delegada nº 94, de 29 de janeiro de 2003, que dispõe
sobre o Conselho Estadual da Juventude e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Acrescente-se ao art. 2º da Lei Delegada nº 94, de 29 de

janeiro de 2003, o seguinte inciso VII:
“Art. 2º - (...)
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VII - elaborar a proposta do Estatuto da Juventude, em que se
contemplem ações visando à proteção dos jovens em condição de
vulnerabilidade social, especialmente daqueles que estão em contato
com drogas ilícitas”.”

Art. 2º - O art. 3º da Lei Delegada nº 94, de 29 de janeiro de 2003,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - O Conselho Estadual da Juventude, de natureza paritária,
compõe-se por doze membros, com idade máxima de trinta anos,
sendo seis deles representantes do Poder Executivo, indicados pelo
Governador do Estado do Estado, e os demais, representantes dos
seguintes órgãos e entidades por eles indicados:

I - União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais - UEE-MG -;
II - União Brasileira de Estudantes Secundários - Ubes -;
III - União Nacional dos Estudantes - UNE -;
IV - Ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais - OAB-

MG;
V - Conselho Regional de Engenharia  e  Arquitetura de Minas

Gerais - Crea-MG -;
VI - Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais -

CRM - MG.
§ 1º - O mandato dos membros do Conselho será de dois anos,

permitida a recondução na forma do regimento interno.
§ 2º - As funções exercidas pelos membros do Conselho são

consideradas de relevante interesse público e não são remuneradas.
§ 3º - A falta não justificada a três reuniões consecutivas ou a quatro

alternadas implica a perda da qualidade de membro do Conselho.”.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Comissão de Participação Popular
- 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 578/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.809/2006)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.697, de 30 de julho de 2003, que
institui o Programa Primeiro Emprego no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 14.697, de 30 de junho de 2003, fica
acrescido do seguinte § 2º, passando o parágrafo único a § 1º:

“Art. 3º - .....
§ 2º - O descumprimento do disposto neste artigo implica a rescisão

do contrato, a devolução, pela empresa, dos valores recebidos nos
termos do inciso VII, acrescidos de multa de até 100% sobre o seu
valor.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Comissão de Participação Popular
Justificação: Atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº 655/2006,

apresentada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais,
que encaminha as propostas constantes do documento final do evento
Parlamento Jovem de 2006, a Comissão de Participação Popular
apresenta este projeto de lei, em que se pretende modificar o art. 3º
da Lei nº 14.697, de 2003, para que sejam incluídas sanções legais no
caso do descumprimento da legislação que rege a matéria, em
especial a que se refere à jornada de trabalho. Examinando a referida
lei, notamos que lhe falta um dos elementos essenciais das normas
jurídicas, que diz respeito às sanções aplicáveis em caso de
descumprimento de seus preceitos. Assim sendo, além de atender à
sugestão encaminhada pelos integrantes do Parlamento Jovem,
consideramos também uma boa oportunidade para a promoção do
aprimoramento do nosso ordenamento jurídico estadual.

- 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 RESOLUÇÃO Nº 579/2007
Estabelece a filiação ao regime geral de previdência social - RGPS -,

a partir de janeiro de 1999, mediante o recolhimento ao Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS - de contribuições patronais e dos
segurados, de servidores ocupantes, exclusivamente, de cargo em
comissão de recrutamento amplo da Assembléia Legislativa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Nos termos da Emenda à Constituição Federal nº 20, de 15

de dezembro de 1998, e do art. 62, XXXVI, da Constituição do Estado,
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ficam filiados ao regime geral de previdência social - RGPS -, a partir
de janeiro de 1999, mediante o recolhimento ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS - de contribuições patronais e dos segurados, os
servidores ocupantes, exclusivamente, dos cargos em comissão de
recrutamento amplo da Assembléia Legislativa relacionados a seguir:

I - cargos em comissão da estrutura de gabinete parlamentar;
II - cargos em comissão de:
a) Assistente Parlamentar;
b) Assistente Legislativo;
c) Assistente Legislativo I;
d) Chefe de Gabinete;
e) Assistente Administrativo;
f) Oficial de Gabinete do Presidente.
Art. 2º - Fica ratificado o recolhimento das contribuições

previdenciárias ao INSS, com base na Decisão da Mesa da
Assembléia Legislativa de 8 de março de 2001, relativo ao período de
janeiro de 1999 a fevereiro de 2001, bem como O prosseguimento do
recolhimento dessas contribuições a partir de março de 2001.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de março de 2007.
Mesa da Assembléia
Justificação: O Despacho CGMBEN nº 03/2007, do Instituto

Nacional do Seguro Social - INSS -, de 11/1/2007, estabeleceu a
necessidade da promulgação, por parte da Assembléia Legislativa, de
resolução que filiasse os servidores ocupantes, exclusivamente, de
cargo em comissão e de recrutamento amplo ao regime geral de
previdência social, inclusive com a ratificação dos recolhimentos
anteriores à Emenda Constitucional nº 20, de 1998, referidos na
Decisão da Mesa da Assembléia de 8/3/2001.

O art. 40, § 13, da Constituição Federal, com a redação que lhe deu
a mencionada emenda, estabelece que “ao servidor ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de
emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social”.

Por sua vez, o art. 62, XXXVI, da Constituição do Estado define que
a Assembléia Legislativa tem como competência privativa “dispor
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sobre o sistema de previdência e assistência social de seus membros
e dos servidores de sua Secretaria”.

Foi, então, de acordo com os citados dispositivos e reconhecendo
esta Casa a interpretação de que a Emenda Constitucional nº 20, de
1998, impõe a filiação ao RGPS dos servidores ocupantes,
exclusivamente, de cargo em comissão de recrutamento amplo, que a
Decisão da Mesa de 8/3/2001 decidiu determinar o recolhimento ao
INSS das contribuições patronais e dos segurados, relativo ao período
de janeiro de 1999 a fevereiro de 2001 bem como o prosseguimento
do recolhimento dessas contribuições a partir de março de 2001.

Há que ressaltar também que, conforme a referida decisão da Mesa,
a Assembléia procedeu ao recolhimento ao INSS dos valores relativos
às contribuições previdenciárias dos servidores ocupantes,
exclusivamente, de cargo em comissão de recrutamento amplo,
referentes ao período posterior à edição da citada emenda, inclusive
em relação às parcelas descontadas de tais servidores.

Este instrumento normativo vem ratificar, portanto, a mencionada
decisão da Mesa, que passa a ter eficácia de lei ordinária, conforme o
disposto nos arts. 194 e 199 do Regimento Interno desta Casa.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 79, VIII,  “a”, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 226/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o ex-Ministro Paulo Paiva por
sua posse como Presidente do BDMG. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 227/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Maria Lúcia Rocha de
Miranda, Presidente do Centro Educativo Ludovico Pavoni - Clube do
Menor -, de Pouso Alegre, pela passagem dos 20 anos de sua
fundação.

Nº 228/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Padre Gabriel Crisciotti,
Diretor da Escola Profissional Delfim Moreira de Pouso Alegre pela
passagem dos 90 anos de fundação dessa instituição. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)

Nº 229/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Irmão Dino Girardelli,
representante da Congregação dos Filhos de Maria Imaculada pelos
60 anos da presença dos Irmãos pavonianos em Pouso Alegre.

Nº 230/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Congregação dos Filhos de
Maria Imaculada, na pessoa de seu Presidente, Pe. Renzo Flório,
pelos 50 anos de presença, no Brasil, do seu representante na
comunidade religiosa de Pouso Alegre, Irmão Dino Girardelli.

Nº 231/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Congregação dos Filhos de
Maria Imaculada, em nome de toda a comunidade pavoniana em
Minas Gerais, pelos 25 anos da presença, no Brasil, do seu Superior
Provincial, Pe. Renzo Flório. (- Distribuídos à Comissão de Cultura.)

Nº 232/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado  apelo  à Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária - Infraero - com vistas a agilizar a aprovação de plano
diretor para utilização da pista do Aeroporto Carlos Prates e tornar
viável a instalação de unidade de produção de aeronaves de pequeno
porte, com investimentos estimados em R$ 1.000.000,00.

Nº 233/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Claret Guerra,
Presidente do jornal “MG Turismo” pelos seus 21 anos de veiculação.
(- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 234/2007, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da Fundação Estadual do Meio
Ambiente - Feam - com vistas a ampliar o número de vagas para o
cargo de Analista Ambiental, na função de Geógrafo, no âmbito da
URC Noroeste, oferecidas em concurso público homologado em 2006.
(- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 235/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Prefeitura Municipal de Morro
da Garça pela realização do X Encontro de Arte e Cultura ao Pé da
Pirâmide do Sertão em Morro da Garça. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 236/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Montalvânia
pelos 55 anos de sua emancipação político-administrativa.
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Nº 237/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Pedras de
Maria da Cruz pelos 15 anos de sua emancipação político-
administrativa.

Nº 238/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Riachinho pelos
15 anos de sua emancipação político-administrativa.

Nº 239/2007, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Mamonas pelos
14 anos de sua emancipação político-administrativa. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 240/2007, do Deputado Doutor Rinaldo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Conselho Regional de
Odontologia de Minas Gerais pela posse dos novos Conselheiros e
ainda em razão das comemorações de 40 anos de instalação desse
Conselho. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 241/2007, do Deputado Doutor Rinaldo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Secretário de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais e com o Presidente da
Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais, pelo 35º aniversário,
da referida fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 242/2007, dos Deputados Doutor Rinaldo, Domingos Sávio e
Neider Moreira, em que solicitam seja formulado voto de
congratulações com o 23º Batalhão da Polícia Militar de Divinópolis
pelo 15º aniversário da corporação. (- À Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 243/2007, do Deputado Zezé Perrella, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado e à Secretária de
Educação com vistas a que sejam tomadas providências para a
transformação do Pecon - Sarah Santana Machado, situado no
Município de Arinos, em uma unidade Cesec, ampliando-se a
educação continuada para o ensino médio. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 244/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, em que solicita seja encaminhado ao Secretário de
Fazenda e ao Detran-MG pedido de informações sobre o valor pago
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pelas seguradoras ao Estado, para que ele proceda à arrecadação do
DPVAT.

Nº 245/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados ofícios à Juíza e à Promotoria de Justiça da
Comarca de Capelinha com pedido de envio a esta Casa de cópia dos
autos do processo de 2004 contra o Delegado Osman Canela e outros
sobre denúncias de possíveis irregularidades, corrupção e maus-
tratos aos posseiros da Fazenda Alagadiço, localizada no Município
de Minas Novas. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 246/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Casa de Caridade de
Carangola, pelo transcurso do aniversário de 100 anos da entidade,
em 24/2/2007. (- À Comissão de Sáude.)

Nº 247/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providência com
relação à nomeação de um Juiz de Direito para a Comarca de
Turmalina. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 248/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Capelinha e Angelândia pedido de providência com relação ao
cadastramento das famílias ocupantes da Fazenda Alagadiço, em
Minas Novas, com o objetivo de agilizar os procedimentos para a
desapropriação da referida fazenda. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 249/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício ao Iter, pedindo relatório circunstanciado
sobre a situação fundiária da Fazenda Alagadiço, situada no Município
de Minas Novas.

Nº 250/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ofício à Codevale pedindo relatório circunstanciado
sobre a execução do convênio de eletrificação rural da Fazenda
Alagadiço, no Município de Minas Novas. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Nº 251/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhados os documentos que menciona ao Prefeito
Municipal de Santa Luzia com pedido de agilidade na instalação de
semáforos na entrada do Conjunto Cristina e um redutor de
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velocidade em frente à Escola Jacinta Eneas, nesse Município. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 252/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Advocacia-Geral do Estado pedido de informação
sobre a Ação Discriminatória da Fazenda Alagadiço, em Minas Novas.
(- À Mesa da Assembléia.)

Nº 253/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada ao movimento dos Defensores Públicos do Estado
de Minas Gerais manifestação de apoio por melhores salários e
condições de trabalho e pela implantação da Defensoria Pública em
todas as Comarcas do Estado. (- À Comissão de Administração.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Ana Maria Resende (5) e dos Deputados André Quintão (4), Dalmo
Ribeiro Silva (4), Vanderlei Miranda (4), Carlin Moura (5), Carlos
Pimenta (7), Doutor Viana, Doutor Viana e outros, Domingos Sávio e
outros e Alencar da Silveira Jr.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI

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
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
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noventa dias contados da data de sua publicação.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, fevereiro de 2007.
Leonardo Moreira
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
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
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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.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária e de Direitos Humanos e dos Deputados
Sávio Souza Cruz, Domingos Sávio e Bráulio Braz.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, nas galerias,

dos vereadores-estudantes de Paraopeba. São 9 efetivos e 9
suplentes, alunos das escolas públicas desse Município, eleitos para o
mandato de 1 ano, e que tomaram posse no último dia 2. Os
vereadores-estudantes reúnem-se uma vez por mês na Câmara
Municipal. Acompanhando os estudantes, temos as diretoras de
escolas do referido Município, o Presidente da Câmara Municipal,
Vereador Lucidio Iustaquio Pio, e o Vice-Presidente, Vereador Nelson
Leonardo Lima. Registramos também a presença dos alunos dos
Colégios Batista Mineiro, Frei Orlando, Caio Líbano, Santo Agostinho
e Milton Campos.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sras. e Srs. Deputados, telespectadores
que nos acompanham pela TV Assembléia, funcionários da Casa,
Exmos. Defensores Públicos e demais convidados presentes.

Sr. Presidente, inscrevi-me hoje para falar um pouco das
dificuldades por que passa a Defensoria Pública do Estado.
Acompanho o trabalho dos Defensores Públicos, sobre o qual, desta
tribuna, pretendo fazer algumas considerações.

É inquestionável o peso social e a relevância do trabalho
desenvolvido pelos Defensores Públicos neste Estado. É, sem dúvida,
a Defensoria Pública a mão que se estende aos mais carentes, na luta



2024

por justiça. Entretanto, nossos Defensores Públicos, há mais de um
mês, estão em greve, já que a paralisação se afigura como a arma
mais poderosa, quando a argumentação não encontra respaldo,
respostas. Estou certo de que a greve também contraria os princípios
da categoria, sua ética, mas tornou-se imperativa diante do quadro de
dificuldades por que passam os Defensores Públicos do Estado.

Estou certo também de que o Governador é sensível às gestões
formuladas pelo sindicato da categoria e de que, se o Estado ainda
não atendeu às reivindicações desses profissionais, pondo fim à
devastadora greve, é porque enfrenta dificuldades de ordem
orçamentária.

Embora reconhecendo as limitações do governo, como Deputado
deste Estado não me posso furtar à responsabilidade de trazer a
questão ao Plenário desta Casa. Aqui estou não apenas em
reconhecimento ao importante trabalho social desenvolvido pelos
Defensores, não apenas em solidariedade a sua luta, mas movido
pela preocupação com o grande universo de pessoas carentes que
hoje batem à porta da Defensoria Pública, e não têm atendimento.

São os Defensores Públicos de inegável importância no que tange à
garantia constitucional do acesso à Justiça. O inciso LXXIV do art. 5º
da Constituição Federal dispõe que o Estado deverá prestar
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos, e o Estado cumpre esse disposto por meio
da Defensoria Pública.

No entanto, historicamente a Defensoria Pública tem-se confrontado
com dificuldades que inviabilizam seu bom desempenho. Um desses
problemas é a insuficiência de profissionais em seus quadros para
atender à demanda, o que gera uma sobrecarga de trabalho para os
poucos que compõem o corpo da Defensoria Pública.

Também historicamente, e infelizmente, a importância do Defensor
Público não é devidamente reconhecida no que se refere à
remuneração. Saibam, senhoras e senhores, que em Minas a
remuneração de um Defensor Público é cinco vezes menor que a de
um Promotor de Justiça. Enquanto o subsídio inicial deste é de
R$18.957,65, a remuneração de um Defensor, em início de carreira, é
de apenas R$4.000,00, valor este que, ao atingir o teto máximo,
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perfaz o total bruto de R$4.928,40.
Sejamos sensíveis, portanto, à justa paralisação dos Defensores

Públicos, e mais do que isto, unamo-nos a eles na sua justa
reivindicação salarial. Não é possível a aceitação desta disparidade de
proventos, que é injusta e mesmo discriminatória.

No art. 134, a Constituição Federal reconhece a relevância da
Defensoria Pública ao classificá-la como instituição essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a
defesa, em todos os graus, dos necessitados. A falta de valorização
dessa categoria tem tido desdobramentos preocupantes. Um deles é o
esvaziamento do quadro da Defensoria Pública. Desestimulados pelos
salários e pela alta demanda de trabalho, a cada ano, muitos desses
profissionais, por meio de concurso público, migram para atividades
mais atraentes em termos de salários ou buscam melhoria salarial na
iniciativa privada. Vamos condená-los? Não.

Um dado assustador me foi passado pela Associação dos
Defensores Públicos de Minas Gerais - ADEP -: dos 167 Defensores
Públicos nomeados em 2005, apenas 100 permanecem na carreira.
Sem dúvida, senhoras e senhores, é a população pobre, carente a
vítima potencial desse caos instalado na nossa Defensoria Pública,
com o gradual esvaziamento dos seus quadros. Além de se
submeterem a quilométricas filas, muitos dos que buscaram ajuda na
Defensoria nos últimos anos não conseguiram sequer atendimento,
pois o reduzido grupo de profissionais é insuficiente para atender à
demanda existente.

Valorizar a Defensoria Pública e incentivar o ingresso de
profissionais na carreira é necessário e urgente. E, para tanto, é
essencial que se promova a auto-estima dos nossos Defensores
Públicos, restaurando-lhes a dignidade salarial e as condições
essenciais para que desempenhem a função com dedicação e
respeito à função que lhe é confiada. Diante do quadro preocupante
que se nos afigura, penso não ser mais o momento de o Executivo e
os Defensores Públicos continuarem medindo forças. “E, sim, o
momento oportuno para chegarem a um acordo, para que seja
assegurado o acesso à Justiça aos mais carentes o mais rápido
possível.
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E a Defensoria Pública só desempenhará o seu papel a contento se
seus profissionais tiverem uma remuneração justa, compatível e
honrosa. Por isso apelo ao nosso Governador que tente chegar a bom
termo com essa categoria, tão necessária e tão sacrificada. Quero
aproveitar a oportunidade para parabenizar a Defensoria Pública de
Minas Gerais pelas importantes conquistas alcançadas nos últimos
anos. Refiro-me às Emendas à Constituição nºs 73/2005 e 75/2006,
aprovadas nesta Casa Legislativa, que garantem, respectivamente, a
participação da Defensoria Pública na elaboração do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias e sua autonomia funcional, orçamentária e
administrativa.

Conclamo todos os meus colegas a lutarmos pelo restabelecimento
dos trabalhos da Defensoria Pública, com ações junto ao Executivo,
para que o clamor desses profissionais seja ouvido e para que a
importância da categoria seja reconhecida. Como representante do
povo, não podemos ignorar que, na ponta de todo esse problema,
estão as pessoas carentes, que têm nesses profissionais a garantia
de justiça e de cidadania.

O Deputado Deiró Marra (em aparte) - Deputado Célio Moreira,
estou acompanhando o seu pronunciamento com afinco e atenção e
sinto-me consternado com a situação da categoria. As suas palavras,
acima de tudo, refletem o clamor dessa categoria, tema que já foi
discutido nesta Casa. Tenho certeza de que o Governador está atento
a essa situação e quero crer que a solução venha a contento. Como
foi dito, há um plano a ser apresentado, um plano em elaboração, que
está sendo estudado e será colocado em prática. Espero que o Sr.
Governador esteja com os ouvidos atentos ao clamor desta Casa, que
é o nosso tambor de ressonância, assim como o tambor dessa
categoria. Isso é fundamental para a Defensoria e para o equilíbrio da
justiça.

O nobre colega está coberto de louvor nessa causa. Tenho certeza
de que o Governador está atento e trabalhando para que a solução
esteja ao agrado da categoria. Obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Acredito que os Deputados e as
Deputadas desta Casa estejam preocupados com a situação da
Defensoria Pública. Recebi no gabinete vários Defensores, o pessoal
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do sindicato e a Presidência. Aliás, no ano passado, fui o relator e o
Presidente das emendas da Defensoria Pública. Também há essa
preocupação por parte do Governador. A discussão está sendo feita
com os Defensores, e esperamos votar essa matéria o mais rápido
possível, para oferecer essa garantia e salário justo à categoria, que
ganha R$4.000,00, chegando ao valor bruto de R$4.928,00, o teto
máximo, enquanto um Promotor ganha R$18.957,00 no início de
carreira. Somos solidários a todos os Defensores Públicos. Contem
conosco. O nosso gabinete está franqueado para a Defensoria no que
pudermos ajudar. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
pessoal das galerias que veio manifestar em prol da Defensoria
Pública, o que me traz aqui hoje é a cobrança que tenho feito do
Parlamento, tanto o do nosso Estado quanto o do Congresso
Nacional.

Temos visto, nos últimos meses, o problema dos aeroportos. Será
que o Presidente Lula e o Sr. Ministro Waldir Pires não estão
entendendo que a proibição de pousos e decolagens é um recado?
Será que eles são tão ingênuos em permitir que o Brigadeiro, que é o
Diretor da Infraero, ironize o povo brasileiro, paralisando pousos e
decolagens, justamente para atingir certo tipo de usuário dos
aeroportos? No último final de semana, foi proibido o pouso de aviões
internacionais.

Estamos assistindo a tudo passivamente. O Congresso Nacional
não reage, da mesma forma como aconteceu quando tentaram fazer a
CPI do Apagão. O governo está impedindo que o Congresso Nacional
analise o que realmente está acontecendo com os nossos aeroportos,
que prestavam um serviço de excelência no controle aéreo. De uma
hora para a outra, perdemos toda essa condição, e ninguém fala
nada.

O que mais me deixa entristecido é o fato de o Ministro Waldir Pires
parecer estar sonhando e vivendo em outro mundo, quando pede a
Deus para descer aqui e resolver o problema.

Não estamos vendo, por parte das nossas autoridades políticas,
vontade e determinação para enfrentar esse problema. Tenho clara
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convicção de que o acidente com o avião da Gol foi um recado das
Forças Armadas, para que o governo se sente à mesa e renegocie a
questão salarial. Eles têm esse instrumento, da mesma forma que os
Defensores Públicos também têm o instrumento da paralisação do
atendimento à sociedade. São formas de pressão. O governo está a
par de tudo isso, mas não chama os responsáveis pela Infraero para
acertar o problema.

Nesta semana, houve mais um problema com as agências
reguladoras, que têm feito mal ao nosso país. Não vi nenhuma
agência reguladora dos serviços públicos prestar um serviço que
podemos dizer tenha resolvido o problema. Nenhuma delas.

Sobre problema da aviação, a Anac não se pronuncia. O Presidente
da Anac, que tem mandato e que por isso não deve satisfação a
ninguém, também não se pronuncia. O que está acontecendo? A
verdade é que estamos assistindo a tudo calados.

O Congresso Nacional calou-se. Muitas vezes tenho criticado o
nosso Parlamento, que também tem-se calado em relação aos
grandes temas que mexem com a população. O mesmo aconteceu
com a Anatel nesta semana, devido ao bairrismo. Mais uma vez, o
Estado de Minas Gerais foi prejudicado por uma negociação da Way
TV, que vendeu seus negócios na Bolsa de Valores para a Oi, uma
empresa originária do capital brasileiro, e hoje essa agência está
proibindo que a negociação seja concretizada, sob a alegação de que
uma empresa que tem a concessão das linhas de telefone não pode
ter também a concessão de TV a cabo.

O que me deixa mais intrigado, Deputado Ademir Lucas, é que, para
a operação das empresas mineiras houve um tratamento; mas, para a
Telefônica, uma empresa espanhola, houve outro tratamento. E ela
hoje vai também operacionalizar o sistema de TV a cabo. Lá houve
autorização; mas aqui, não.

Preocupado, o nosso Ministro Hélio Costa está insistindo com a
Anatel para rever a proibição desse negócio, que já foi feito; o dinheiro
está depositado no Banco do Brasil, esperando apenas a autorização.
A Anatel insiste em que, no caso da Oi e da Way TV, esse negócio
não poderia ser concretizado porque há lei proibindo a uma mesma
empresa operar os dois sistemas. O mesmo ocorre com as agências
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reguladoras - Anatel, Aneel e Anac. Neste país, elas servem para
quê? Apenas para tumultuar os negócios e beneficiar grupos
estrangeiros. Por que o grupo espanhol pôde fazer a mesma operação
e as mesmas compras, e um grupo brasileiro não pode? Isso tem de
ser analisado pelo Congresso Nacional, que deveria instaurar CPI
sobre a Anatel e verificar por qual motivo o negócio de uma empresa
estrangeira pôde se efetivar, quando a empresa é nacional, isso não é
possível. Infelizmente, há essa cultura no Brasil. Tudo o que é
estrangeiro é permitido; tudo o que vem de fora é permitido; mas, se a
empresa é brasileira, mesmo sendo igual a negociação não é
permitida. As multinacionais têm toda regalia fiscal, tributária,
financeira, e, em muitos casos, é o próprio BNDES que dá dinheiro a
elas para realizarem negócios aqui em Minas Gerais. Isso ocorreu
com a venda da Cemig para a AES e a Sauthern: entrou dinheiro do
BNDES, com juros de 3,5% ao ano e garantia de rentabilidade mínima
de 6%. Mas, se uma empresa brasileira tentasse fazer esse negócio,
ela não teria a mesma condição oferecida à AES e à Sauthern, que
tanto mal fez a este país com a compra da Light, da Cemig e da
Eletropaulo, porque sempre se envolveu em falcatruas, mas tem
crédito.

A Way TV foi vendida nos leilões da Bolsa de Valores de São Paulo
em julho do ano passado. Oito meses depois, a Anatel diz que o
negócio não pode ser concretizado. Estou sendo um pouco repetitivo,
mas quero dizer que esse negócio entre a Way TV e a Oi não pôde se
efetivar, mas o da Telefônica pôde, e uma semana antes. O veto foi
dado pelo Conselheiro da Anatel, Pedro Jaime Ziller, que, numa
canetada, disse que o negócio não pode ser concretizado, apesar do
parecer favorável de todos os órgãos técnicos da agência. A empresa
é nacional e não pôde fazer a compra. Se fosse estrangeira, poderia.

É isso o que tenho cobrado do Parlamento. Há certas coisas
acontecendo no nosso país, no âmbito governamental, que precisam
ser resolvidas. Será que essas pessoas são mais fortes, têm mais
poder do que o próprio poder? Sabem por que isso está acontecendo?
Porque hoje, com a ausência do parlamento nas grandes discussões -
tanto o Congresso Nacional como a Assembléia Legislativa -, às
vezes algumas pessoas se julgam representantes dos Poderes
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Legislativo e Judiciário e tomam decisões pessoais, contra os
interesses da economia, contra os interesses sociais, contra os
interesses do governo. Por que uma empresa tem poder e a outra
não? Essa pergunta fica no ar.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Antônio
Júlio, gostaria de parabenizá-lo pelo discurso. Estamos vivendo num
tempo em que se fala muito nas inserções. Acredito que uma decisão
contrária como essa, manifestada pela Anatel, tenha, por parte do
nosso Ministro Hélio Costa, a defesa de que não deve ser assim.
Como V. Exa. bem disse, abrimos as porteiras para as multinacionais,
retornando à época do Império, quando as nossas riquezas eram
levadas para fora. Hoje elas não são levadas em forma de barras ou
pepitas de ouro, mas, sim, em forma de papéis de grandes empresas
que mudam de mãos com grande facilidade. Aliás, diante dessa
facilidade globalizada que vivemos, observamos que se põe um papel
à venda de manhã, na Ásia, e, logo à tarde, no mesmo dia, ele já
atravessou todo o planeta Terra e se acomodou em outro país, em
outras mãos.

Pouco mais de 10% da população têm acesso a TV a cabo, ainda
um produto muito elitizado. Digo isso como homem de televisão, que
trabalha muito no segmento da TV a cabo. Como temos uma rede de
televisão que também é transmitida pela TV a cabo, sabemos que,
embora queira ter acesso ao serviço de assinatura, a população tem
dificuldade em razão do alto custo.

Deputado Antônio Júlio, abrir o mercado e permitir que essa fusão
seja feita é criar condições para a livre disputa de mercado e a oferta
de produtos mais acessíveis. Portanto, quero crer que a posição de V.
Exa. seja coerente, assim como a do Sr. Hélio Costa, Ministro das
Comunicações. Nessa linha de coerência, a Bancada do PMDB como
um todo, defende a posição de que essa negociação não seja
interpretada de maneira a prejudicar os interesses de Minas nesse
processo. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado Vanderlei Miranda, obrigado.
É justamente nessa linha que me posicono. Tenho questionado aqui
as agências reguladoras, quase diariamente. Se precisarmos de
qualquer instrução da Aneel, agência reguladora de energia elétrica...
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Depois da criação da Aneel as coisas pioraram. Relativamente à
energia elétrica, perdeu-se o controle. Exigiram que as empresas
fossem fracionadas a troco de quê? De nada. Fracionada apenas na
contabilidade, para obter-se rendimento que não sabemos para onde
vai.

Tenho questionado as agências que passaram a ter um papel
“importante”, acima dos interesses do governo e dos Ministérios. Esse
conflito não pode existir. Aqui escutamos o Ministro Hélio Costa dizer
que a Anatel é contraditória e que, portanto, sugerirá que reveja sua
posição. Contraditória em quê? Contraditória em relação aos
interesses mineiros, mas a favor dos interesses paulistas?
Contraditória em relação aos interesses brasileiros, mas a favor dos
interesses internacionais? Isso é grave. É preciso haver uma reação
do parlamento, que, aliás, pode começar pela Assembléia Legislativa,
para discutirmos o papel das agências reguladoras. Até aonde vai o
limite delas? O que podem sugerir? Agora determinar?! Esse negócio
está ficando meio confuso. O Brasil está perdendo o controle. Quer
dizer, estamos perdendo o controle para pessoas que estão
assumindo o papel do parlamento e do Judiciário, como disse. Isso
pode trazer grandes dificuldades para consolidarmos cada vez mais a
nossa democracia.

O que vemos é uma pessoa contradizendo todos os argumentos dos
outros assessores da Anatel. Numa canetada, ele diz: esse negócio
não pode ser concretizado, esse negócio de Minas Gerais; entretanto
o negócio de uma empresa espanhola, paulista pode ser. Portanto,
chamo a atenção dos Deputados para, cada vez mais, fortalecermos o
parlamento, que ainda é a sustentação e a base da democracia. Esse
tipo de argumento da Anac, da Infraero e da Aneel é um risco à nossa
democracia e à nossa soberania.

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

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, servidores e cidadãos que nos acompanham aqui, na
Assembléia Legislativa, especialmente os Defensores Públicos,
pessoas que nos assistem pela TV Assembléia; tenho dois assuntos
ligados à educação e à cultura, mas antes quero referir-me à questão
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da Defensoria.
Conversava com o Dr. Eduardo, Defensor Público, Presidente da

Associação dos Defensores, para informá-lo - e o faço agora a todos
os Defensores - de que, em conversa com o Dr. Tadeu, Coordenador
Executivo de Programas do Estado para Resultados, discutíamos a
importância de, por meio da negociação, resolvermos essa questão.

Hoje, pela manhã, reuni-me com o nobre Deputado Ademir Lucas,
Defensor Público, concursado - com muito orgulho, ele destaca isso -
que conhece, portanto, a luta dessa categoria que tem um papel
fundamental no processo democrático. Falávamos da importância de,
pelo diálogo, pelo entendimento, superarmos o impasse e podermos
encontrar o caminho da valorização dos Defensores Públicos. Não
tenho dúvida - e hora nenhuma sinto que tem havido dúvidas por parte
dos demais colegas e dos Defensores - de que é esse o sentimento
do Governador Aécio Neves, até porque, ao longo dos seus quatro
primeiros anos de governo, deu demonstração clara de valorização
dessa categoria. Sabemos que muito há ainda por ser feito.
Precisamos do diálogo.

Já havia me reunido, na semana passada, com o Prof. Antônio
Augusto Anastasia - por sinal, na condição de Governador em
exercício - e, da parte dele, já havia recebido a manifestação que
trouxe a esta Casa, no final da tarde de quarta feira, de que a Seplag
estava orientada a buscar, de todas as formas, os meios para que se
pudesse estabelecer uma proposta concreta, embora reconhecesse a
dificuldade de atender, de forma plena e de uma só vez, às justas
reivindicações dos Defensores. Havia, sim, a consciência por parte do
governo da importância da categoria, desse serviço público e da
necessidade de que, pelo diálogo e pelo entendimento, fosse
superado o impasse da greve, que é um direito de todo cidadão, mas
que é um remédio muito amargo, que precisamos evitar.

Portanto, hoje, o Dr. Tadeu disse-me que está aguardando o retorno
da Secretária Renata Vilhena, que está em Brasília, para, amanhã
ainda, concluir uma análise dos impactos financeiros, do que pode ser
proposto dentro da linha que o governo Aécio Neves tem adotado,
qual seja apresentar propostas que sejam possíveis de ser cumpridas,
mantendo os princípios fundamentais dos direitos dos servidores, que
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é receber em dia, de uma forma adequada, digna, sem prejuízo dos
equilíbrios financeiro e fiscal.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - A par de reafirmar o nosso
compromisso com a categoria, com suas justas reivindicações,
gostaria, na verdade, de dizer, de testemunhar o empenho de V. Exa.,
como Líder da Maioria, objetivando viabilizar essa audiência com o Dr.
Anastasia e com a Secretária Renata Vilhena, a fim de que possamos
abrir os canais de negociação e, com isso, também possamos
procurar, de uma forma adequada, encaminhar as negociações, para
que a categoria dos Defensores Públicos seja remunerada
condignamente.

Falei várias vezes do tratamento que as  demais  carreiras jurídicas
passaram a ter - Ministério Público, Procuradores Fiscais,
Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado -, e não é justo que
logo os Defensores Públicos, que defendem a base da sociedade, os
mais pobres, continuem a ter esse tratamento extremamente desigual.
Essa não é uma prática do governo Aécio Neves, pelo contrário, neste
governo tivemos a Lei Orgânica da Defensoria Pública e sua
reestruturação, o orçamento, o que é reconhecido pelos Defensores.
Entretanto a categoria não pode ficar nessa posição de inferioridade
em relação às demais carreiras jurídicas do Estado de Minas Gerais.
Por isso gostaria de transmitir o meu apoio à categoria e empenhar-
me, junto a V. Exa., Líder da Maioria, em que apresse a audiência
com a Secretária Renata Vilhena, com o nosso Vice-Governador
Antônio Anastasia, a fim de, juntos, encontrarmos uma solução boa e
justa para a categoria, mas com condições de ser honrada pelo
Estado. Quando V. Exa. definir a data, gostaria de ser informado, para
estar presente na audiência com os companheiros que representam a
nobre classe dos Defensores Públicos.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço a nobre contribuição do
companheiro Ademir Lucas, batalhador desta causa, cuja vida pública
é exemplar. Espero que, em breve, tenhamos boas notícias para os
nossos Defensores. Estejam certos de que essa não é uma questão
partidária. Sinto que, nesta Casa, há um consenso de respeito e
valorização da categoria, e assim também vejo em relação ao governo
Aécio Neves. Portanto, sem dúvida, o diálogo deverá ser o melhor



2034

caminho para superarmos esse impasse.
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,

Deputado Domingos Sávio. Gostaria de me associar às palavras de V.
Exa., nosso Líder da Maioria. Essa preocupação é o sentimento maior
dos Deputados e das Deputadas em relação à nossa Defensoria
Pública. Há poucos dias, manifestava desta tribuna a certeza do
posicionamento do nosso Governador Aécio Neves. Aliás, há poucos
dias, tratamos desse assunto pessoalmente com V. Exa., com a nossa
Secretária Renata Vilhena e com o Vice-Governador. E tenho certeza
de que está sendo tratado com absoluta prioridade pelo governo Aécio
Neves.

Quero, mais uma vez, convocar esse nosso sentimento, como
também todos os que estão demonstrando esta preocupação com a
Defensoria Pública. Aliás, desde 1999, já estamos discutindo ações
importantes para a Lei Orgânica da Defensoria Pública relativas à
autonomia e à independência. Posso afirmar que os Defensores
poderão contar com a Assembléia Legislativa, que tem muito respeito
pelo trabalho extraordinário que vêm prestando ao nosso Estado de
Minas Gerais. Como Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça, afirmo que, no momento da mensagem do Sr. Governador,
faremos uma força-tarefa para que essa proposição seja brevemente
aprovada pela Casa e sancionada pelo nosso Governador. Parabéns
a V. Exa. e as minhas homenagens aos Defensores e às Defensoras
Públicas.

O Deputado Domingos Sávio - Sou eu quem agradeço, Deputado.
Concedo aparte ao Deputado Lafayette de Andrada, a quem peço
compreensão para que eu conclua a matéria relativa à cultura.
Concedo-lhe aparte com prazer, até mesmo pela luta não só de V.
Exa., mas também de toda a sua família no campo do Direito,
especialmente em apoio aos Defensores Públicos.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Não usarei mais
que um minuto e meio do seu tempo. Queria dizer que aplaudo-lhe a
iniciativa e o esforço em prol dos Defensores Públicos. Não vou
desdobrar-me nem enaltecê-los mais do que já foi enaltecido, pois já
ficou claro o reconhecimento geral do trabalho inequívoco e essencial
dos Defensores Públicos para Minas Gerais. Só queria sublinhar e
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salientar que o governo de Minas nunca esteve se furtando a uma
negociação. Melhor dizendo, o governo de Minas nunca deixou de ter
em bons olhos a Defensoria Pública. Os Defensores hão de
reconhecer que, neste governo, houve avanços. Ainda não chegamos
aonde o Defensor precisa e merece, mas que houve avanços e
esforço deste governo não podemos negar.

Queremos que este governo mantenha sua sensibilidade para,
abrindo um canal de diálogo, trabalhar para que os Defensores
cheguem aonde realmente merecem. Entretanto não é culpa do
governo de Minas o fato de o Supremo Tribunal ter impedido que os
Defensores tivessem trabalho fora da Defensoria. É uma pena, mas a
decisão veio do Supremo Tribunal.

Deputado Domingos Sávio, quero parabenizá-lo, por seu empenho,
e também os Defensores, pois sua luta é justa, sagrada. Estão
correndo atrás daquilo que realmente merecem. Mas não podemos
deixar o extremismo obscurecer nosso entendimento ao ponto de o
radicalismo afirmar, como em alguns casos já ouvi dizer, que este
governo não se preocupa com o Defensor, pois isso não é verdade.
Vamos negociar sim, precisamos negociar sim, uma vez que é
necessário melhorar suas condições de trabalho e salário, mas temos
de reconhecer que este governo fez um trabalho muito relevante a
favor da Defensoria Pública se comparado aos anteriores. Muito
obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sem dúvida, Deputado Lafayette de
Andrada. Na verdade, é isso que norteia nosso pronunciamento e o
sentimento dos Defensores: o espírito do diálogo e do entendimento.
Temos a convicção de que assim iremos avançar.

Queria ainda, nesses minutos que me restam, Sr. Presidente, trazer
duas boas notícias. É importante sabermos, no momento oportuno,
louvar e reconhecer os avanços - e aqui quero dividir com a
Assembléia Legislativa esse voto de louvor ao governo Aécio Neves
por um trabalho que começou aqui. Às vezes precisamos mostrar,
com mais visibilidade, Deputado Carlos Mosconi - e V. Exa. é um
parlamentar vivido, Constituinte, com uma história brilhante no
Parlamento -, a importância de algumas leis que mudam a história de
maneira muito positiva.
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Trabalhamos aqui nesta Casa e tivemos a alegria de, com o apoio
praticamente unânime da legislatura anterior, aprovar um projeto de lei
de minha autoria, criando o Fundo Estadual de Cultura. Hoje, o jornal
“Estado de Minas”, assim como outros jornais, divulgou essa matéria
interessante, que coloca de forma apropriada o assunto, não apenas
como uma publicidade de governo. É bom vermos a publicidade ter
uma função educativa, estar a serviço do cidadão mais que do
governo. E essa publicidade contribui para mostrar que Minas Gerais
agora tem um instrumento importante para valorizar a cultura no
interior de Minas: a lei que aprovamos aqui, criando o Fundo Estadual
de Cultura.

Já no ano passado - e o jornal retrata isso -, 78 projetos, todos do
interior de Minas, foram aprovados, totalizando R$6.000.000,00, que
já foram depositados para as secretarias municipais de cultura,
entidades filantrópicas sem fins lucrativos dedicadas à cultura,
bibliotecas, museus e artistas que se organizam em associações. E
esse dinheiro está fortalecendo um dos maiores patrimônios do povo
mineiro: sua cultura, que está espalhada em todas as Minas Gerais,
nas diversas Minas, como dizia Drummond.

E não podemos esquecer-nos de que cultura é fundamental para a
boa qualidade de vida do cidadão, como - é claro - a saúde, a
educação, a segurança pública, o emprego e a moradia. E a cultura
vinha sendo esquecida. Criamos a Comissão Permanente de Cultura
nesta Casa e, juntamente com a Frente Parlamentar da Cultura, que
tenho tido a alegria de presidir com o apoio e aquiescência dos
colegas, conseguimos aprovar a lei, que foi sancionada pelo
Governador.

E aí queria registrar essa louvação. Um Governador que consegue
bater recordes na saúde, na educação, na infra-estrutura, na
construção de moradias não se esqueceu da cultura mineira, e os
investimentos estão aparecendo. E o anúncio é para convidar o povo
mineiro a se preparar para inscrever-se de 10 de maio a 11 de junho.

Essa transparência também é fundamental para que o dinheiro
público não seja usado apenas por alguns, mas que seja acessível a
todos.

Repetindo, de 10 de maio a 11 de junho - portanto, daqui a mais de
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30 dias -, as inscrições estarão abertas. O edital já está sendo
divulgado para as pessoas se inscreverem, secretarias municipais de
cultura, entidades dedicadas à cultura. Assim, estamos levando o
apoio do governo do Estado à cultura mineira, ao interior de Minas,
aos novos e jovens talentos da música, da dança e das artes em
geral.

A outra boa notícia é na área da educação, que também se iniciou
nesta Casa. A Frente Parlamentar Pró-Uemg, que tive a alegria de
presidir, criou a comissão de defesa da Uemg. Toda a Assembléia
Legislativa apoiou, e houve avanços. Como fruto desse trabalho, o
Governador Aécio Neves, sensível a esse apelo, estabeleceu, já no
Orçamento do ano passado, de que tive a alegria de ser o relator,
R$6.000.000,00 para a Uemg. Então, R$1.500.000,00 para o ensino,
pesquisa e extensão. Já liberou esse dinheiro para as unidades
ligadas à Uemg no interior, que até então não recebiam recursos do
governo do Estado. Liberou R$4.500.000,00 para financiar o aluno
mais pobre, selecionado pelo critério de carência, aquele aluno que
não está dando conta de pagar a unidade, uma fundação associada à
Uemg. Essa unidade vem lutando para ser absorvida desde a
Constituição de 1988, portanto há quase duas décadas. Propusemos
ao Governador uma alternativa, não que tenhamos desistido de ela
ser absorvida. O sonho continua. O dia em que o governo do Estado
puder absorver aquela unidade associada e oferecer ensino público
gratuito e de qualidade para todos, que é o que queremos, será ótimo.
Mas, até que isso ocorra, pelo menos que possa financiar os mais
pobres. O Governador assinou o decreto, e o dinheiro já está sendo...

Encontra-se comigo uma carta de Diamantina, onde estive, em que
todos os dirigentes das fundações associadas homenageiam o
Governador Aécio Neves, e naturalmente todos aqueles que lutaram
para que esse sonho se realizasse.

Muito obrigado. Peço desculpas se me alonguei alguns minutos;
mas os apartes foram muitos, Sr. Presidente. Em outro momento,
trarei mais detalhes sobre esse programa importantíssimo de apoio à
Uemg que a Assembléia mineira ajudou a construir.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado José
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Henrique, Sras. Deputadas, Srs. Deputados e representantes da
Defensoria Pública presentes; queria manifestar-me, e hoje me foi
permitido, devido ao rodízio, subir à tribuna também para analisar a
situação, principalmente com o objetivo de contribuir, como integrante
da Bancada do PT, na luta pela valorização e fortalecimento da
Defensoria Pública em Minas Gerais. E faço-o de maneira tranqüila,
inicialmente reconhecendo não só a legalidade, mas a legitimidade da
luta dos Defensores Públicos. Evidentemente essa luta tem um
caráter de valorização e dignidade profissional, mas ela repercute
diretamente na vida do cidadão mais pobre de Minas Gerais. Portanto
é uma luta que tem legalidade e legitimidade porque aponta para a
dignidade do cidadão mais pobre. Esse é um primeiro
reconhecimento, que se estende à legislatura anterior, porque os
avanços estruturais da Defensoria, em Minas, decorrem em muito da
organização e da luta dos Defensores.

Reconheço, ainda, o papel da legislatura anterior, desta legislatura,
do conjunto de Deputados, inclusive os da base de governo, que
estão se empenhando. Sabemos que, muitas vezes, o fato de um
Deputado da base assumir bandeiras que entram em contradição com
o governo gera constrangimentos.

Quero, sinceramente, colocar ênfase em uma questão: a greve já se
estende por 47 dias sem nenhum tipo de negociação clara, aberta,
com os representantes da Defensoria Pública. Qual é essa prioridade?
Se é prioridade, por que ficar 47 dias sem qualquer negociação?
Imagine, Deputado Carlin Moura, se não fosse prioridade? É
prioridade, e a situação se arrasta por 47 dias. Com sinceridade,
reafirmo o empenho de todos os partidos, dos Deputados da base,
que têm-se empenhado.

Sabemos que muitas vezes apenas o empenho da Assembléia não
é o suficiente, mas é fundamental a notícia de que a Seplag inicia os
estudos do impacto que haverá para os cofres. No entanto, hoje deve
prevalecer o sentimento de urgência, porque estão sendo
prejudicados mais de 1 milhão de atendimentos por ano.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado André
Quintão, V. Exa., sempre presente e arguto nos assuntos de maior
importância, de maior repercussão no Estado, está tratando de um
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assunto que muito nos preocupa.
Como advogado inscrito na OAB, estou solidário aos Defensores

Públicos. Em minha curta passagem como Secretário de Estado de
Justiça e Direitos Humanos, ajudamos a plantar os estamentos dessa
Defensoria como hoje está instalada. Trata-se de uma Defensoria
respeitada, que tem sua estrutura montada e Defensores ramificados
em todo o Estado, embora ainda haja comarcas sem os profissionais,
dado o desestímulo dos baixos salários.

Parece que a categoria é das últimas que reivindicam, pois, a essa
altura, quase todas já foram contempladas: a Polícia Civil,
razoavelmente; a Polícia Militar, muito satisfeita; o Ministério Público;
amplamente bem atendido; e o Poder Judiciário, que não pode
queixar-se. Na prestação jurisdicional, como conhecemos, no centro,
é fundamental a presença do Juiz; de um lado o Ministério Público
como defensor da lei - por que não dizer de acusação, para facilitar o
entendimento -; e, do outro, o Defensor Público para defender os
hipossuficientes, os mais pobres que precisam da assistência. Não se
concebe a boa administração da Justiça se não houver a participação
efetiva de um lado. Os advogados dativos não podem substituí-los, e
não o fazem. São apenas uma meia-sola criada pela lei, porque a
figura correta é a do Defensor Público.

Tomo mais um pouco do tempo de V. Exa. para fazer a leitura da
moção de solidariedade que a seção mineira da OAB, na pessoa de
seu Presidente, acaba de editar e que encontrei no “site” da Ordem. (-
Lê:)

“Os Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais estão em
greve, em defesa de legítimas aspirações, que dizem respeito ao
cumprimento da legislação que lhes é aplicável. A fixação do seu
subsídio é medida indeclinável. Além de cumprir a Constituição, é o
meio de mantê-los na carreira. A defesa não pode ser tratada de
forma inferior à acusação. Trata-se, portanto, de manter o equilíbrio da
balança da Justiça, para a realização do ideal de igualdade e de
afirmação da cidadania.”

Continua a moção de solidariedade. (- Lê:)
“A Ordem dos Advogados do Brasil tem, entre as suas finalidades, a

de defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático



2040

de Direito, os direitos humanos e a justiça social. A Defensoria Pública
é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, criada para
garantir o direito à assistência jurídica integral e gratuita dos
necessitados. Em defesa dos excluídos, precisa contar com
Defensores Públicos qualificados, vocacionados e remunerados em
regime compatível com a natureza, as vedações e a dignidade do
cargo, o que somente se dará mediante justa retribuição. A greve dos
Defensores Públicos foi considerada motivo de força maior pela Corte
Superior do TJMG, que baixou resolução em favor das partes
patrocinadas pela Defensoria Pública, suspendendo a contagem dos
prazos processuais nos feitos em tramitação na Justiça Comum de
Primeira Instância e no Tribunal de Justiça. A OAB-MG está solidária
ao movimento dos Defensores Públicos, que se caracteriza pela
defesa da legalidade, recomenda aos seus inscritos que se
abstenham de funcionar como advogados dativos em favor das partes
patrocinadas pela Defensoria Pública, cuja inobservância evidencia
deslize ético, e apela ao governo do Estado que estabeleça diálogo
democrático com a representação da classe, na busca de rápida
solução negociada para as reivindicações apresentadas. Vinte de
março de 2007. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB.”

Nobre Deputado André Quintão, V. Exa. está ajudando a construir,
tijolo por tijolo, a democracia em Minas Gerais. E só a teremos por
completo quando os Defensores Públicos tiverem a dignidade para se
sentar no banco ao lado do acusado no exercício da advocacia. Eles
precisam de condições mínimas de dignidade para exercer esse mais
alto mister que lhe foi conferido pela lei e pelo concurso. V. Exa. está
de parabéns. Vamos à luta, Defensores Públicos, porque precisamos
chegar à vitória!

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - A paralisação já dura 47
dias. Nesta Casa, há uma sensibilização unânime com a causa dos
Defensores Públicos. A própria OAB, na nota lida, manifesta sua
solidariedade. É preciso que se abra, imediatamente, a negociação
com os Defensores Públicos, pois outra coisa não contribui com o
movimento. E, para que as pessoas comuns entendam, em que pese
os prazos dos processos em andamento estarem suspensos, existe
uma fila de necessitados esperando pelo atendimento dos nobres



2041

Defensores Públicos: mães de família dependendo de uma pensão
alimentícia, pessoas com sua propriedade ameaçada por uma invasão
de terra, desapropriação ou dívida de aluguel necessitando da
assistência dos Defensores Públicos. O Governador deve ter essa
sensibilidade, pois ele pode pagar advogados que cobram caro e não
precisa recorrer a um Defensor Público. Mas o povo, o pobre
trabalhador e a camada mais carente da sociedade necessitam dos
Defensores Públicos. Precisamos falar menos e, imediatamente, exigir
do Governador que abra negociação com essa categoria.

O Deputado André Quintão - Obrigado. Concordo inteiramente com
V. Exa., devemos agilizar rapidamente essas negociações. Ouvi
alguns adjetivos que podem tentar imputar ao movimento dos
Defensores a característica de extremismo e radicalismo. Extremismo
é quase 50% das comarcas não terem o Defensor. Extremismo é, de
167 concursados, pouco mais de 100 continuarem, devido à ausência
de valorização e remuneração digna pelo que fazem e que merecem
receber.

A situação é extrema, e os Defensores não defendem apenas a
remuneração - o que, por si só, já seria justo -, mas também a
permanência no trabalho. No Brasil, revolta-nos o fato de que, muitas
vezes, aquilo que é feito para os pobres, para as camadas populares,
pode ficar de lado, esperar. Já os grandes grupos econômicos sempre
têm prioridades nas negociações e a prerrogativa de atendimento dos
seus interesses. Portanto, reitero: essa é uma luta justa.

Que bom! Conforme noticiado aqui, o governo, talvez até por
pressão dos Defensores, da Assembléia e da sociedade, começa a
movimentar-se. O que tem de prevalecer é o sentimento de urgência,
pois, por trás dessa luta, estão os pobres, que precisam do
assessoramento da defesa jurídica.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Deputado André Quintão,
obrigado pelo aparte. Todos estamos plenamente de acordo com a
importância dos Defensores Públicos. Quero me reportar à
Constituição de 1988, quando oficialmente a Defensoria Pública foi
criada, para funcionar - vamos dizer assim - para valer. Foi uma das
coisas boas da Constituição de 1988: a criação da Defensoria Pública.
Orgulho-me de ter sido Constituinte e ter participado dessa votação.



2042

Vejo agora, caro Deputado, o esforço que se faz nesta Casa.
Acredito que todos os Deputados estão envolvidos nessa questão,
pois reconhecem o problema. Fico tranqüilo de observar - até pelas
palavras do nosso Líder, Deputado Domingos Sávio -, o esforço que
até a Liderança do Governo está fazendo para que a Seplag abra um
canal de negociação - ação essa que já está sendo feita.

Há alguns dias, recebi os Defensores em meu gabinete e tivemos
uma boa conversa, franca e esclarecedora. Inteirei-me plenamente do
problema que os aflige. Eles têm total razão. Infelizmente, há uma
grande defasagem, o que é uma pena. É lamentável a situação ter
chegado a esse ponto.

Portanto, os Deputados da base, na qual me incluo, faremos esforço
para que seja encontrada uma solução adequada no prazo mais
exíguo possível. É essa a minha manifestação. Parece-me que a
posição dos Defensores é justa, e todos reconhecemos isso.
Obrigado.

O Deputado André Quintão - Quero concluir agradecendo o aparte
do Deputado Carlos Mosconi, que foi um dos parlamentares mais
atuantes na Constituinte de 1988 em várias áreas, principalmente na
da saúde, com a construção do Sistema Único da Saúde - SUS. Com
certeza, ele também está comprometido com essa luta.

Agradeço a atenção de todos e reitero, na linha do que disse o
Deputado Carlos Mosconi, que aqui, na Assembléia, há essa unidade
e posição comum na defesa dessa questão. Agora, teremos de
fortalecer ainda mais a luta, para que o sentimento de urgência
chegue ao governo e a quem está negociando ou negociará a
questão, para que os pobres de Minas Gerais não sejam ainda mais
prejudicados. Os Defensores Públicos precisam ser valorizados, pois
o seu trabalho e a sua missão atingem diretamente as pessoas que
mais precisam.

Parabéns por essa luta, que é também a do povo pobre de Minas
Gerais. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
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O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XII do

art. 82 do Regimento Interno, torna sem efeito o deferimento de
requerimento sem número do Deputado Padre João, em que este
solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº 71/2003, da Deputada
Maria José Haueisen, e determina o seu arquivamento.

Mesa da Assembléia, 27 de março de 2007.
José Henrique, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Direitos Humanos - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em
22/3/2007, do Requerimento nº 126/2007, do Deputado Paulo Cesar;
e de Política Agropecuária - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em
22/3/2007, do Requerimento nº 117/2007, do Deputado Doutor Viana
(Ciente. Publique-se.).

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Alencar da Silveira Jr., solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei nº 200/2007; Dalmo Ribeiro Silva, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 163/2007; Carlos Pimenta
(3), solicitando a retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 238,
300 e 304/2007 (Arquivem-se os projetos.); nos termos do inciso
XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Carlos Pimenta, solicitando o desarquivamento do Projeto
de Lei Complementar nº 64/2005 e dos Projetos de Lei nºs 49 e
649/2003, 3.259/2006; André Quintão (4), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 794/2003, 1.831/2004, 2.204
e 2.914/2005; Dalmo Ribeiro Silva (3), solicitando o desarquivamento
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dos Projetos de Lei nºs 157, 158 e 1.042/2003; Vanderlei Miranda (4),
solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 212 e
985/2003, 1.389/2004 e 2.999/2006; Carlin Moura (5), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 1 e 378/2003, 1.639/2004,
2.118 e 2.156/2005; Doutor Viana, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.312/2005; e da Deputada Ana Maria Resende (5),
solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 102 e
513/2003, 3.183, 3.327 e 3.417/2006; e, nos termos do inciso XXI do
art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Doutor
Viana e outros, solicitando a convocação de reunião especial para
homenagear o Grupo Plantar pelo transcurso dos 40 anos de sua
fundação, e Domingos Sávio e outros, solicitando a convocação de
reunião especial para homenagear a Universidade Federal de São
João Del Rei, antiga Fundação de Ensino Superior de São João Del
Rei - Funrei - pelo transcurso dos 20 anos de sua fundação.

Questões de Ordem
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, estou apresentando à

Mesa requerimento solicitando a constituição de uma comissão
especial visando a incitar estudos e criar soluções para a prevenção
de enchentes na bacia do Rio Sapucaí, no Sul de Minas Gerais. Esse
requerimento se deve ao fato de que, no início de janeiro deste ano e
no final de dezembro do ano passado, houve, na região do vale do Rio
Sapucaí, enchentes que duraram alguns dias e que trouxeram, mais
uma vez, sofrimento, infelicidade e perda para milhares de famílias da
região, nas cidades de Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre e
outras, às margens desse rio.

Não é a primeira vez que isso acontece, Sr. Presidente. Lembraria o
ano 2000, quando houve uma grande tragédia na região, de
proporções até maiores que as da que aconteceu neste ano. Estive lá
por duas vezes, no início do ano, e em uma delas com o Governador
Aécio Neves, quando tivemos oportunidade de sobrevoar toda a
região e verificar a tragédia que ali ocorria. O próprio Governador, em
reunião com as lideranças da região, prontificou-se a encontrar
soluções. Estava presente também a Diretoria da Copasa, que
consideram a possibilidade de elaboração de um projeto, já estudado
preliminarmente, com o objetivo de que o governo do Estado tome
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medidas para solucionar ou minimizar o sofrimento das pessoas, com
a ocorrência dessas enchentes.

Por essa razão, Sr. Presidente, uma vez que sou Deputado da
região e acompanho esse problema com o desejo de solucioná-lo, de
socorrer as pessoas que vivem lá, criamos uma comissão especial
para, junto à Copasa e ao governo do Estado, buscar soluções, com
vistas a minimizar e, se possível, resolver o problema grave que aflige
freqüentemente a região. Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, serei breve. Como
o Líder Gustavo Corrêa não está presente, em nome da Bancada do
PFL registro que os Deputados da nossa bancada estão
encaminhando-se a Brasília, já que amanhã, dia 28, será realizada a
convenção nacional para a refundação do partido. Entre outras
mudanças, o Partido da Frente Liberal passará a denominar-se
Democrata.

Diante disso, nas reuniões ordinárias da próxima semana, gostaria
de ver, no painel de votação desta egrégia Assembléia Legislativa, a
nova sigla do nosso partido. Portanto, a finalidade da minha questão
de ordem é informar aos nobres pares e aos funcionários desta Casa
que não estaremos presentes nas reuniões extraordinárias de hoje e
de amanhã, visto que, em Brasília, participaremos da convenção, do
congresso de refundação do partido, o que é de suma importância
para mostrarmos à população brasileira que o PFL tem sensibilidade,
ouviu os recados dados por meio das urnas e, por isso, procurará
aproximar-se mais da sociedade brasileira. Dessa forma, iniciaremos
algumas mudanças, a exemplo da que faremos no nome do partido,
que deixará de se chamar Partido da Frente Liberal para denominar-
se apenas Democrata. Todos seremos, então, democratas.

Agradeço a V. Exa. a questão de ordem a mim concedida. Na
reunião ordinária da próxima semana, teremos mais tempo para expor
da tribuna, com mais detalhes, o que ocorrerá amanhã, pela manhã,
em Brasília, durante a convenção nacional do PFL. Obrigado.

O Sr. Presidente - Após a oficialização da mudança, a Mesa tomará
as devidas providências. Vem à Mesa requerimento da Deputada
Elisa Costa, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 20
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minutos. Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
Deputada Elisa Costa - Cumprimento o Presidente em exercício,

Deputado José Henrique, os demais membros da Mesa, os
Deputados presentes e o público que nos acompanha pela TV
Assembléia. Aproveito o momento para saudar os visitantes e os
estudantes aqui presentes. A todos vocês nossa saudação e nosso
abraço!

Abordarei três temas que dizem respeito ao Estado de Minas Gerais.
Na semana passada, debatemos - e vamos debater nesta semana - a
importância da água para o ser humano e para a sobrevivência das
futuras gerações. Realizamos aqui, na semana passada, o 6º Fórum
das Águas, oportunidade em que discutimos a escassez de água em
nosso Estado. Amanhã, em Ipatinga, terá início o 3º Fórum das Águas
da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, um dos mais importantes rios
federais dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, além de
ser um dos mais estudados do Brasil. No entanto, tem um dos
maiores índices de poluição, considerando-se os 231 Municípios que
compreendem a Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Eu, o Deputado José Henrique e outros três parlamentares fazemos
parte da comissão de Deputados de Minas e do Espírito Santo, que,
com o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - CBH-Rio Doce
participará do 3º Fórum do Rio Doce. O encontro contará com a
participação de especialistas dos dois Estados. Haverá muitos
estandes, onde se discutirão os temas ambientais.

Neste momento, oportunidade em que falo também para os
estudantes, lembro a importância da educação ambiental em Minas
Gerais, o cuidado que devemos ter com os nossos rios, com as
nossas águas. A Bacia Hidrográfica do Rio Doce buscará um plano de
revitalização para cuidar da proteção às nascentes. Ou seja, tem em
vista a recuperação das matas ciliares e das matas de topo de morro,
a retirada do esgoto sanitário e do lixo dos afluentes dos rios,
especialmente do Rio Doce, que banha, Deputado Padre João, desde
a cabeceira, no Rio Piranga, até Regência, no Espírito Santo,
desaguando no Oceano Atlântico.

É um rio extremamente importante e precisa ser preservado em
Minas e no Brasil. Temos de ter cuidado, especialmente com o tema
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ambiental, para garantir, ao Estado e ao País, água em quantidade e
com qualidade.

O referido Fórum tem o mérito de buscar o compromisso da
sociedade e dos políticos, no que tange à educação e aos orçamentos
públicos, a fim de assegurar recursos e investimentos para garantir o
presente e o futuro de nossas gerações, que dependem de água em
quantidade e com qualidade para manter o desenvolvimento do nosso
país e principalmente para o consumo humano.

Registro a importância desse Fórum para a nossa bacia,
especialmente para os afluentes do Rio Doce, a exemplo dos Rios
Piracicaba, Caratinga, Manhuaçu, Suaçuí Grande e Piranga. Trata-se
de um conjunto de rios estaduais que deságuam no Rio Doce e
precisam de cuidados, de proteção e principalmente das estações de
tratamento de esgoto. O objetivo é retirar e sanear o esgoto dos rios
para se ter água de qualidade, proteger as nascentes, garantir o
reflorestamento, principalmente o da Mata Atlântica, a fim de se ter
água em quantidade, já que Minas Gerais é considerada a caixa
d’água do nosso país.

Para nós, o Fórum representa o momento oportuno para
debatermos a questão com a sociedade e, principalmente, Deputado
Padre João, para manifestarmos nosso compromisso de continuar
defendendo a causa ambiental, a fim de que Minas Gerais continue
sendo considerada a caixa d’água do Brasil.

O Deputado Padre João (em aparte) - Obrigado, Deputada Elisa
Costa. Parabenizo V. Exa. pela iniciativa. Saúdo os estudantes que,
das galerias, assistem a esta reunião. Saúdo ainda o Deputado José
Henrique, que preside a reunião e também se empenha na comissão
formada pelas Assembléias Legislativas dos Estados do Espírito
Santo e de Minas Gerais.

Registro o nosso empenho, uma vez que trabalho em uma área que
envolve dezenas de Municípios banhados pela Bacia do Rio Doce,
que abrange Senhora dos Remédios e Ressaquinha, passa por Porto
Firme e pelo entorno de Viçosa. São inúmeros Municípios, inclusive
Piranga, como V. Exa. salientou.

Qual é o meu apelo? Isso é algo que deve ser abordado. Aliás, é um
apelo que faço a cada estudante, ou seja, que peguem a conta da
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Copasa e conversem com o pai, com a mãe e analisem onde está
sendo cobrado. Além de cobrar o consumo da água, há uma taxa de
cobrança pelo tratamento de esgoto. É preciso procurar saber se o
esgoto, de fato, está sendo tratado.

Quando a Copasa foi criada, a finalidade não era só o
abastecimento de água, mas também o tratamento de esgoto e de
resíduos sólidos. Portanto, é vergonhosa a nossa consciência em
relação ao meio ambiente. O esgoto está sendo lançado nos rios e
nos ribeirões de quase 100% dos Municípios mineiros, sem nenhum
tratamento, um escândalo. Essa questão deve ser tratada nos
debates. Temos de saber como garantiremos o tratamento de 100%
do esgoto, caso contrário, não mais teremos água de qualidade. Onde
ainda resta algum peixe, temos receio de comê-lo em razão da
quantidade de esgoto presente nos leitos dos rios.

A nossa esperança em relação ao debate é o fato de cobrarmos
sobretudo da Copasa, que não pode ter como fim os lucros. Aliás, os
lucros estão vultosos, mas a finalidade é a prestação de um serviço de
qualidade a todo o povo mineiro. É preciso ter consciência de que a
qualidade do serviço também será desfrutada pelas gerações futuras.
Obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Agradeço o aparte do Deputado Padre
João. É importante lembrar a responsabilidade da Copasa de cuidar
da sua função primeira, o saneamento ambiental, desde o
abastecimento, tratamento de água e de esgoto à destinação final dos
resíduos sólidos, ou seja, o lixo, e à drenagem urbana.

O projeto Rio Doce Limpo visa, até 2016, retirar todo o esgoto de
todas as cidades banhadas por nossos afluentes e principalmente
pelo Rio Doce. O orçamento já deve estar em aproximadamente
R$800.000.000,00. Por meio de recursos do Ministério do Meio
Ambiente, da Secretaria Estadual e da iniciativa privada, ou seja, das
empresas, as que mais poluem o Rio Doce e os rios afluentes,
teremos a garantia do saneamento da nossa bacia. O tema desse
fórum trata de integração, de políticas públicas, de compromisso, de
educação ambiental, de responsabilidade para recuperar a nossa
bacia hidrográfica do Rio Doce. Além dos diversos temas e das
diversas mesas, haverá um fórum de Prefeitos. A abertura do fórum é
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amanhã de manhã e, à tarde, haverá um fórum de Prefeitos, Prefeitas
e Deputadas para, de fato, traduzir a implementação das políticas de
preservação ambiental em cada Município, por onde passam os
nossos rios que, aliás, banham 231 Municípios entre Minas e o
Espírito Santo.

Entre as belezas de Governador Valadares, está o Rio Doce. Há
outras belezas lá, como as pessoas que lá residem e o Pico do
Ibituruna, mas principalmente o Rio Doce, pois faz parte da paisagem
natural.

Então, por essas razões e por todas as cidades que têm o rio para
ser preservado, a fim de garantir a água para o consumo, para o
alimento, enfim, para a vida, temos esse compromisso com as águas,
e não somente no mês de março, mas também ao longo de toda a
nossa trajetória rumo às gerações futuras.

O presente da luta é importante para que, no futuro, tenhamos um
ambiente saudável e em condição de morarmos, com qualidade de
vida.

Deixo aqui esse convite não só aos que moram ao longo da bacia
hidrográfica do Rio Doce, mas também a Minas Gerais, para que
todos possam fazer parte desse fórum da bacia do Rio Doce. Espero
que de lá saiam compromissos, metas e planejamento de revitalização
da bacia e de recursos, para que, ao longo dos anos, tenhamos uma
água limpa e um Rio Doce preservado, com água garantida para as
gerações futuras.

Deputado Padre João, quero também registrar que participei ontem -
e isso diz respeito à nossa atuação -, em Governador Valadares, da
inauguração da Procuradoria Regional da República, o Ministério
Público Federal, que vai atender a mais de 112 Municípios da região
do Leste, somando o Mucuri e o Jequitinhonha.

O Ministério Público Federal desempenhará um importante papel,
dada a sua atuação na defesa da sociedade e na defesa dos mais
pobres. Pelo menos três temas farão parte das atribuições e da
defesa das nossas populações e das nossas minorias excluídas da
sociedade.

Em primeiro lugar, estão as questões ambientais, ou seja, a
existência de barragens provocando os atingidos ao longo da bacia do
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Rio Doce. O Ministério Público já está acompanhando os atingidos
pela futura barragem de Baguari. Aliás, o Procurador da República já
se reuniu com os atingidos, com o MAB, com a Via Campesina e com
os moradores do entorno do lago da hidrelétrica, para discutir os
impactos ambientais, sociais, culturais e econômicos que serão
provocados por essa futura barragem de Baguari. O Ministério Público
está participando diretamente dessas discussões, inclusive já
interrompeu o início da construção da barragem, a fim de avaliar os
impactos ambientais.

Também o Ministério Público terá um outro papel extremamente
importante, visto que a nossa região é uma região de muita
concentração de terras. O MST está presente de maneira muito forte e
presente, assim como o Movimento dos Atingidos pela Barragem e o
movimento dos pequenos agricultores. Além disso, existem muitos
acampamentos e assentamentos de trabalhadores rurais. Por essa
razão, a luta pela terra, a defesa da reforma agrária e os conflitos
agrários também serão objeto do trabalho do Ministério Público
Federal, na defesa dos mais pobres dessa região.

Um outro tema de que, com certeza, o Ministério Público vai tratar é
a defesa das comunidades indígenas, especialmente as comunidades
crenaque e maxacali, do Mucuri, Jequitinhonha, Vale do Rio Doce e
Leste de Minas.

A Deputada Elisa Costa - Gostaria de registrar que a região do Leste
recebe a Procuradoria da República, o Ministério Público Federal;
portanto, desejamos contar com os Procuradores na defesa dos
pequenos, dos mais pobres, para que a sociedade possa, de fato,
encontrar um espaço de manifestação junto ao Ministério Público
Federal.

Por fim, registro aqui o nosso compromisso com a educação. Há
alunos de escolas estaduais presentes a esta reunião. Para nós, a
educação é fundamental no processo de desenvolvimento do País. O
Presidente Lula, preocupado com o assunto, lançou o Plano de
Desenvolvimento da Educação no dia 15 de março. A idéia deverá
colher contribuições de educadores, professores e especialistas, para
que haja uma educação de qualidade. A prioridade do governo Lula é
o desenvolvimento com distribuição de renda e educação de
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qualidade.
A proposta é que a educação seja integrada, cuidando da criança na

creche, passando pelos Ensinos Fundamental e Médio, chegando à
universidade. É a primeira vez que se cria um plano com dimensões
integradas como esse apresentado pelo Ministro Haddad no dia 15 de
março, em que se pretende colher sugestões da sociedade. Assim,
nos próximos anos, teremos um país desenvolvido, com informação e
formação, e mais cidadão, a partir da própria educação.

É importante frisar ainda o avanço alcançado com a criação do piso
nacional para os professores. É mais que justo que a educação, para
ter qualidade, ofereça aos nossos educadores condições dignas de
trabalho e salário.

Há várias experiências com a escola integral no País, começando
por Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Contagem e outros Municípios
mineiros. O estudante fica o dia inteiro na escola, não apenas dentro
das salas de aula, mas garantindo sua permanência em atividades
esportivas e culturais, com alimentação de qualidade. Dessa forma,
pretende-se fazer com que crianças e jovens fiquem nas escolas,
desejando permanecer nelas, tendo em vista o grande índice de
evasão existente em Minas e no Brasil, especialmente no ensino
médio. Às vezes o estudante mora próximo à escola, mas não
permanece nela. Portanto é preciso que seja atraente, planejada a
partir da realidade da vida do estudante, garantindo sua presença,
para que haja uma educação no presente e no futuro.

Em outra oportunidade, abordarei um pouco mais o plano de
educação, que considero um avanço para o País, especialmente com
essa visão integrada. O Fundo de Educação Básica - Fundeb - traz
mais investimentos e recursos para a educação, comprometendo
todos os entes federados, a União, os Estados e os Municípios, para
que haja de fato um mutirão nacional pela educação de qualidade no
nosso país. A educação, não apenas a formal, dentro das salas de
aula, é fundamental, mas também é preciso que passe pelo avanço da
sociedade, pelos movimentos de luta, pelos movimentos sociais,
enfim, por uma sociedade educadora que educa e se educa num
processo de cidadania.

Então, esse é o nosso conceito de educação por que passa o País,
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com a nossa população sendo protagonista de mudanças, melhores
dias, enfim, qualidade de vida e desenvolvimento.

Portanto deixo aqui esse nosso registro. O Plano de
Desenvolvimento de Educação é um passo adiante para o processo
de desenvolvimento do Brasil.

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

Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o
prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, muito obrigado.
Minhas saudações a todos os assessores, aos funcionários da Casa,
à Profª Valéria Borges, 1ª-Superintendente de Ensino de Itajubá e ao
amigo Prof. Marcelo Figueiredo, Diretor-Superintendente em
Caxambu, que responde respectivamente pela educação de nossa
região. Rendo-lhes as nossas homenagens e os nossos
agradecimentos pela presença em nossa Casa.

Telespectadores da TV Assembléia, meus amigos e minhas amigas,
é muito oportuno e necessário fazer uma rápida e calma reflexão
sobre alguns fatos importantes, que, muitas vezes, não podemos
deixar passar despercebidos. É um chamamento à responsabilidade
de todos. Gostaria de trazer o retrato do que presenciamos ontem no
Plenário desta Casa. Por meio da Comissão de Agricultura,
coordenada pelo Deputado Vanderlei Jangrossi, cujo pedido de
autoria foi do Deputado Chico Uejo, particularmente buscamos ações
importantes para a agricultura, a pecuária e o agronegócio do Sul de
Minas. Por iniciativa do Deputado Antônio Carlos Arantes, realizamos
aqui uma importante reunião. Tenho a certeza absoluta de que todo o
Sul de Minas esteve presente aqui, buscando desta Casa legislativa
alguma solução para o agronegócio de todo o Estado.

Caríssimo Deputado Padre João, que presidiu os trabalhos da
reunião, participei de forma muita intensa, anotando e refletindo sobre
tudo o que revivíamos na tarde de ontem, como a perda da produção,
da auto-estima, de qualidade de vida, da felicidade familiar e da
própria propriedade. Muitos agricultores, lavradores e representantes



2053

de sindicatos, de cooperativas e de associações puderam comparecer
ontem à reunião e, mais uma vez, dar o grito de alerta, em defesa da
agricultura e do agronegócio.

Gostaria de apresentar uma ponderação importante. Há três anos,
esta Casa já viveu essa mesma situação angustiante. Deputado Padre
João, tive o prazer de ser o relator da Comissão Especial da
Cafeicultura, presidida pelo Deputado Paulo Piau. Por aqui mesmo,
por esta Casa e este Plenário, recepcionamos milhares de
cafeicultores de todo o Estado, que, naquela época, pediam ações
importantes para que continuassem na cafeicultura, que é o ramo de
atividade de cada um.

Lembro-me perfeitamente de que viajamos com o Deputado
Laudelino Augusto por todas as regiões de Minas Gerais. Aliás, é
necessário testemunhar o trabalho desse Deputado, grande defensor
da nossa região. Procurávamos ações que sensibilizassem o governo
em favor dos cafeicultores. Infelizmente, por se tratar de uma política
governamental da área federal, avançamos muito pouco. Entregamos
o relatório ao governo estadual e tivemos, por parte dele, ações
importantes, seja em relação à polícia florestal, seja em relação ao
aumento de técnicos da Emater. Ele contribuiu, nas suas
possibilidades, para que os cafeicultores que amam a terra não
ficassem sem uma resposta positiva.

Na tarde de ontem, revivemos os acontecimentos, as preocupações
maiores da cafeicultura, do agronegócio, particularmente da minha
região sul-mineira. Tivemos a presença de representantes de quase
40 Municípios. Devo dizer a V. Exa., Deputado Padre João, que, não
obstante esse assunto estar sendo tratado na Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, que V. Exa. tão bem preside como
Vice-Presidente ao lado do Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi,
e outros membros importantes, também aprovamos na Comissão de
Constituição e Justiça requerimento com o objetivo de buscar, com
outras Comissões de Constituição e Justiça do País, uma discussão
mais abrangente.

Estamos falando reiteradas vezes do pacto federativo, aliás, a tônica
do belo discurso do Presidente desta Casa quando tomou posse.
Destacou os pilares da democracia, bem como propôs uma discussão
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mais abrangente em favor dessa questão. Estamos propondo uma
frente parlamentar em defesa do pacto federativo, para que, em
âmbito nacional, possamos discutir, com mais propriedade e precisão,
as ações que poderão auxiliar as decisões do governo federal.

Na justificação do requerimento, que tem a assinatura dos demais
membros da Comissão de Constituição e Justiça, manifestamos a
nossa preocupação de fazer uma reflexão nas Comissões de
Constituição e Justiça, maiores balizadoras de todos os projetos e
discussões constitucionais e na feitura de projetos e leis. Estamos
pretendendo, muito em breve, uma convocação, para um encontro em
Brasília, de todos os Presidentes de Comissões de Constituição e
Justiça, com o objetivo de realizarmos um fórum de discussão que
reflua para o pacto federativo e também, por que não dizer?, nas
ações que pudemos ontem aqui anotar. Poderemos contribuir muito
para a Comissão de que V. Exa. é Vice-Presidente, pois este é um
momento importante, para, como disse V. Exa., associar-nos em
cooperativismo. Temos de unir esforços, com o objetivo de obter
melhor produção e melhores gestões.

É importante frisar que, com 54,5%, o Sul de Minas detém a maior
produção de café do Estado de Minas Gerais. Aliás, os melhores
cafés do mundo vêm da região sul-mineira, como muito bem ouvimos
ontem no anúncio do prêmio que já foi ganho, por meio dos sindicatos
de Carmo de Minas, Machado, Alfenas e de outras cidades que
também são centros produtores de café.

Quero associar-me e dizer ao Deputado Antônio Carlos Arantes, da
nossa região, sobre a nossa disposição de unir forças em momentos
importantes, a fim de trazer uma reflexão a partir desta Casa. É
chegado o momento de tratarmos a situação com objetividade. Temos
de fazer gestões. Temos a certeza de que o nosso Governador,
sensível como sempre foi, estará de portas abertas para receber
nossas sugestões e levá-las a Brasília a fim de conseguir o que há de
melhor e o que melhor poderá representar nosso trabalho,
especificamente no que diz respeito à geração de empregos no Sul de
Minas e em todo o Estado de Minas Gerais.

Deixo aqui registrada nossa satisfação com esse importante
encontro, na certeza de que a Assembléia irá contribuir fortemente
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para isso. Quero apresentar minhas homenagens ao Carlos Henrique
Moreira de Carvalho, ex-Presidente da CooperRita, de Santa Rita do
Sapucaí, um dos idealizadores desse movimento. Ele deu o grito de
alerta na sua cooperativa, que se estendeu a Carmo de Minas e assim
por diante - aos sindicatos, às cooperativas, às câmaras municipais,
aos Prefeitos e às comunidades -, buscando, enfim, o mais urgente
possível, metas do governo federal, por meio de financiamentos,
custeios e empréstimos junto ao Banco do Brasil. Vamos fazer isso
ordenadamente por meio de todo o Parlamento mineiro. Essa não é
uma frente do Sul de Minas, e representa o agronegócio do Estado de
Minas Gerais, que tanto está comprometido com a geração de
empregos.

O Governador Aécio Neves tem manifestado, reiteradas vezes, que
Minas Gerais é e será o melhor Estado para se investir. Tenho a
certeza de que, com essa tônica, o governo mineiro não faltará com
sua participação, tendo em vista suas manifestações traduzidas ontem
pelo Secretário Gilman, que aqui esteve conosco, representando S.
Exa. o Governador, participando e demonstrando seu apelo junto ao
governo federal.

Sr. Presidente, não poderia deixar também de registrar nossa alegria
pelas notícias, das quais já tínhamos conhecimento e que veicularam
hoje pela imprensa, da gestão do nosso Governador Aécio Neves.
Temos notícias de todo o Brasil, e até do mundo, falando do índice de
aprovação do nosso Governador Aécio Neves, com 71% de satisfação
pelo povo mineiro e 81% pelo povo da nossa Capital. Isso traz a nós,
mineiros e mineiras, e aos parlamentares, acima de tudo, muita
satisfação e alegria. Honra-me, sobremaneira, pertencer ao partido do
Governador, a sua base governista, e ter, com seus aliados e seus
comandados, essa estrutura que o Governador já fez por merecer,
não somente em nível nacional mas também em nível internacional,
saindo de Minas para o mundo na sua peregrinação, em busca de
empreendimentos. Ele esteve na Colômbia, nos Estados Unidos, vai
para o Japão e para a China, a fim de enriquecer seus conhecimentos
e fazendo com que Minas, a cada dia, possa ser o melhor Estado para
se investir, pela sua qualidade de vida e sua governabilidade com
transparência e ética.
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É muito importante fazer essa reflexão em um momento em que o
jornal “Folha de S. Paulo” demonstra, por linhas claras e objetivas,
que nunca se teve um Governador da Federação com mais alto índice
de aprovação de todos os mineiros, por sua transparência e seu estilo
de fazer política com a sua equipe administrativa, seu Vice-
Governador, nosso Prof. Anastasia, e todos que implementaram o
choque de gestão com a lei delegada, aprimorando o Estado de forma
efetiva, vigorosa, transformando-o em um lugar onde dá gosto de se
viver.

Tenho participado, Sr. Presidente, de inúmeras atividades do
Governador nas dependências do Palácio e fora dele e considero
muito bom e gratificante olhar nos olhos dos Prefeitos, dos
Vereadores e de toda a comunidade quando S. Exa. determina a
execução de obras e a realização de empreendimentos para as
regiões do Estado, quer relativamente ao Pró-Acesso, quer ao
Fundomic, quer ao Fundomac.

Há poucos dias, no Mineirão, 224 Municípios foram incluídos na
segunda remessa de entrega de maquinários. Já se está iniciando o
processo do Fundomic, que consiste na instalação de celular nos 422
Municípios - segundo a meta, até o ano que vem, 2008, nenhuma
cidade mineira ficará sem torre de celular. Na área da saúde, temos a
liberação de recursos para o Pró-Hosp, por meio de nosso Secretário,
Deputado Estadual Marcus Pestana. A nossa Secretária Vanessa
Guimarães liberou, nesta semana mesmo, transporte escolar para os
nossos filhos, principalmente os que necessitam. Na Cohab, o
Presidente Teodoro Lamounier e o Secretário Dilzon Melo têm feito
um trabalho voltado para o saneamento básico e para a entrega de
moradias. Há trabalhos também na área da defesa social, dos
esportes, da região do Jequitinhonha, enfim, todo o secretariado está
unido em uma verdadeira constelação de valores, liderados pela
estrela guia, pelo empenho do Governador. Prova maior disso está
aqui: a vontade popular, demonstrada pela estatística que mensura a
sua popularidade e a sua aceitação em razão da política de
transparência e de retidão e a da vontade de governar com seriedade.

Quero fazer, portanto, esse registro do meu Governador, do nosso
Governador, por causa das suas ações positivas. O próprio Estado de
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São Paulo, como outros federados, tem o prazer de vir buscar aqui a
sabedoria de S. Exa. o Governador. Minas Gerais tem sido
contemplada com a visita de muitos outros Governadores e
Governadoras, que vêm conhecer o choque de gestão e os princípios
tão vigorosos do nosso.

Temos certeza absoluta de que, da forma como o seu nome é
respeitado em todo o Brasil, concorrerá ao Palácio do Planalto. Minas
Gerais sempre esteve presente nas maiores decisões deste país com
Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves e muitos outros. Certamente o
espaço de Minas estará reservado para esse grande mineiro, grande
Governador, que hoje registra um dos maiores índices de
popularidade por sua governabilidade e, principalmente, por seu
espírito correto de bom administrador. Ele é respeitado por todos os
Governadores e pelo próprio Presidente. Faço esse registro para
demonstrar a nossa satisfação e o nosso orgulho. São essas as
nossas considerações, Sr. Presidente, Deputado Padre João.

Finalizando, associo-me a V. Exa. na Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial e parabenizo-o pelo pronunciamento
derradeiro na tarde de ontem. Tenha certeza absoluta de que
comoveu toda a platéia. De V. Exa. eu só esperava esse
pronunciamento, pois tem um compromisso com Deus, com o povo e
com a sua consciência. Tenho certeza de que, como é abençoado,
sem dúvida alguma, será o grande interlocutor das maiores
aspirações de toda a classe que aqui esteve. V. Exa. se manifestou e
se colocou inteiramente à disposição de toda a classe produtora, pois
é combativo e conhece os anseios de toda população que trabalha no
agronegócio e na produção rural. Parabéns pelo pronunciamento na
tarde de ontem.

O Sr. Presidente (Deputado Padre João) - Muito obrigado, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, pelas palavras a mim dirigidas. Esteja certo do
nosso empenho, Deputado, apesar da fragilidade humana, do nosso
interesse em fazer com que as ações e as palavras sejam
identificadas, próximas e sem distanciamento. A pequena palavra
“coerência” realmente nos desafia a cada instante. Esteja certo do
nosso empenho expressando a nossa convicção religiosa e política.
Muito obrigado.
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Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Padre João) - A Presidência verifica, de

plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as
reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
28, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
20/3/2007

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Djalma Diniz, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e suspende a reunião para averiguar, com os membros da
Comissão, alteração do horário das reuniões ordinárias. Reabertos os
trabalhos, é fixado para às terças-feiras, às 14h e 30min o horário das
reuniões ordinárias desta Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
13, 18, 52, 54, 59, 62, 66 e 83/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Juninho Araújo (2),
em que solicita ao Presidente da ALMG informações sobre os
recursos disponibilizados pela Casa para divulgação institucional; e
seja realizada visita desta Comissão às obras da trincheira de acesso



2059

à cidade de Santa Luzia, na BR-381; Gustavo Valadares, em que
solicita seja realizada audiência pública para discutir a situação das
estradas da região integrante da Amaje, em especial a Rodovia MG-
010; e Gustavo Valadares, Djalma Diniz e Juninho Araújo, em que
solicitam ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte informações sobre o
cronograma das obras relativas à Linha Verde, tais como recuperação
do pavimento asfáltico e Túnel da Lagoinha. 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 março de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Agostinho Patrús

Filho - Gil Pereira - Paulo Guedes.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

20/3/2007
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Maria Lúcia e Rosângela Reis, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Rosângela Reis, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 133/2007, no 1º
turno - para o qual designou como relator o Deputado Dimas Fabiano.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 9, 48, 63 e 72/2007. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gustavo Valadares - Dimas Fabiano.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/3/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio
Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matérias constantes na pauta e proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 253/2007, no 1º
turno, para o qual designou relator o Deputado Antônio Carlos
Arantes. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 8/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Chico Uejo).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
117/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Gil
Pereira, Tadeu Leite, Ruy Muniz, Getúlio Neiva e da Deputada Ana
Maria Resende, em que solicitam a realização de audiências públicas
desta Comissão, para debaterem as questões agrárias do Norte de
Minas e as dificuldades enfrentadas pelos proprietários rurais dessa
região, com relação às proibições de desmatamento decorrentes da
legislação equivocada sobre a Mata Seca; e da Deputada Ana Maria
Resende, em que pleiteia seja enviado apelo ao Secretário de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e ao Diretor Geral do
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, solicitando nova análise e
aprovação dos pedidos de autorização de uso alternativo do solo na
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área da Mata Seca no Norte de Minas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Chico Uejo - Antônio

Carlos Arantes - Getúlio Neiva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 173/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.837/2005, a proposição em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fraternidade
Cristã Espírita Luiz Sérgio, com sede no Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 173/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Fraternidade Cristã Espírita Luiz Sérgio, com sede no
Município de Belo Horizonte. A Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe
sobre declaração de utilidade pública, com redação dada pela Lei nº
15.430, de 2005, determina, em seu art. 1º, que pode ser declarada
de utilidade pública a associação ou a fundação constituída no Estado
“com o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade”. A
concessão do referido título a entidades privadas é uma forma de o
governo apoiá-las por prestarem serviços necessários à coletividade,
como a assistência social, o atendimento médico, a pesquisa científica
e a promoção da educação, do esporte e da cultura. Essas instituições
prestam seus serviços como o Estado o faria, sem distinção de raça,
cor, credo ou convicções políticas, não tendo o lucro como finalidade.
A atribuição do título implica, portanto, o estabelecimento de aliança
entre o poder público e a iniciativa privada. Cabe ressaltar, nesse
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ponto, que a Constituição da República, no inciso I do art. 19, impõe a
separação entre instituições governamentais e religiosas ao vedar aos
entes federativos estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com
eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança,
ressalvada a inter-relação de interesse público de autoridades
governamentais e religiosas, na forma da lei. Assim, o texto
constitucional consagra o princípio da separação entre o Estado e
entidades religiosas, tendo em vista garantir a liberdade religiosa, um
dos mais importantes direitos individuais, previsto no art. 5º, VI, da
Carta Magna.

Ressalte-se que, de acordo com o seu estatuto constitutivo, a
Fraternidade Cristã Espírita Luiz Sérgio “é uma associação (...) de
caráter (...) religioso” e “um templo religioso espírita” (“caput” e § 1º do
art. 1º); e para viabilizar seu princípio básico, “todas as atividades da
Fraternimidade, mesmo as assistenciais, têm um caráter educativo,
voltadas sobretudo para a superação dos apegos de toda a ordem” (§
2º do art. 4º). Além disso, a sua atuação básica “é a assistência
educativa aos espíritos, encarnados e desencarnados, enclausurados
pela dependência de maneira geral, por apegos morais, apegos de
ordem emocional (ciúmes, dependências a pais e filhos etc.), material
(consumismo, jogo etc.), social (fanatismo, radicalismo etc.)” (“caput”
do art. 5º).

Em vista disso, a declaração dessa associação como de utilidade
pública contraria os preceitos constitucionais que impõem a tolerância
religiosa e a proibição de o Estado estabelecer alianças com
instituições que têm como objetivo a propagação de doutrinas
sagradas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 173/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 246/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Carlos Pimenta e decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.698/2006, o projeto em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Voluntários no Apoio a Pacientes com Câncer - Projeto Presente, com
sede no Município de Montes Claros.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 246/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Associação de Voluntários no Apoio a Pacientes com
Câncer - Projeto Presente, com sede no Município de Montes Claros.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas no
Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº 15.430, de
2005. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-
se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da Associação determina, pelo art. 8º (veja
alteração), que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá a entidade congênere, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, em pleno funcionamento, ou
a entidade pública; e, pelo art. 19, que os encargos de administração
e as atividades dos conselheiros, instituidores e associados serão
exercidos gratuitamente.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 246/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 249/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o Projeto de Lei nº
249/2007, decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.833/2005, objetiva declarar de utilidade pública o Movimento de
Mulheres de Ipatinga, com sede nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 249/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Movimento de Mulheres de Ipatinga, com sede nesse Município. Os
requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas no
Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº 15.430, de
2005. Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-
se o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade de 6/3/2006 determina, pelo art.
10, que, no caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão
destinados a uma ou mais instituições congêneres ou afins, e os arts.
12 e 13 de seu estatuto dispõem, respectivamente, que as atividades
dos membros da diretoria executiva e do conselho consultivo não
serão remuneradas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 249/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 253/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria da Deputada Cecília Ferramenta e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.791/2006, a proposição em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Corredores do Vale do Aço - Corvaço -, com sede no Município de
Ipatinga.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 253/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Corredores do Vale do Aço - Corvaço -, com sede no
Município de Ipatinga.

A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de
um ano, tem personalidade jurídica, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de
seus cargos. Além disso, o art. 22 de seu estatuto determina que
nenhum membro da diretoria será remunerado a qualquer título pelo
desempenho de suas funções e respectivas atribuições, sendo
vedada a distribuição de lucros, bonificações ou outras vantagens sob
qualquer denominação, forma ou pretexto, e o art. 40 dispõe que,
extinta a Associação, seus bens reverterão em benefício de uma ou
mais entidades filantrópicas registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a uma entidade pública.

Portanto, a referida instituição atende à exigência consubstanciada
no art. 1º da Lei nº 12.792, de 1998, alterado pela Lei nº 15.430, de
2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 253/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 258/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei nº 258/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.759/2006, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cultural Quintal
do Samba, com sede no Município de Viçosa.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 258/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação Cultural Quintal do Samba, com sede no Município de
Viçosa.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterado pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da Associação determina, pelo art. 19, § 1º,
que nenhum membro dos seus órgãos diretivos será remunerado e,
pelo art. 51, parágrafo único, que, em caso de sua extinção, seu
patrimônio será doado a uma ou mais entidades de caracteres
estritamente congêneres.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 258/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 277/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite e decorrente do
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desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.711/2006, a proposição em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a entidade Ação
Social Ebenézer - Asbe -, com sede no Município de Vespasiano.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 277/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a entidade Ação Social Ebenézer - Asbe -, com sede no
Município de Vespasiano.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei
nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 11, que as
atividades dos seus dirigentes não serão remuneradas; e no parágrafo
único do art. 18 que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio
remanescente será doado a instituição congênere de caráter
educacional e social, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

A emenda apresentada na parte conclusiva tem por objetivo adequar
o nome da entidade à forma consignada no art. 1º do seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 277/2007, com a seguinte Emenda nº
1.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Ação Social

Beneficente Ebenézer - Asbe -, com sede no Município de
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Vespasiano.”.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 280/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 280/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.143/2006, visa
declarar de utilidade pública a Corporação e Sociedade Musical Nossa
Senhora do Bom Sucesso, com sede no Município de Caeté.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” em 10/3/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 280/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Corporação e Sociedade Musical Nossa Senhora do Bom Sucesso,
com sede no Município de Caeté.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declarados de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, alterada pela Lei nº
15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se
o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Nota-se que o estatuto da entidade determina, pelo § 2º do art. 15,
que as atividades dos Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas; e pelo art. 43 (ver alteração estatutária), que em caso
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, sem fins lucrativos, situada no Município de
Caeté.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e



2069

legalidade do Projeto de Lei nº 280/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 36/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o 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 30/12/97.

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

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição em exame é estabelecer uma nova escala

para o pagamento do IPVA, o qual recairá nos meses de março, abril
e maio, dependendo do último algarismo da placa do veículo, e não
mais, no mês de janeiro. Em março, será cobrado o imposto dos
veículos de placas com finais 1 a 3; em abril, dos veículos de placas
com finais 4 a 6; e, em maio, dos demais veículos. Essa alteração terá
vigência a partir do ano seguinte ao da publicação da lei. A intenção
do autor é reduzir os gastos que as famílias têm no início do ano,
tendo em vista o acúmulo de compromissos, como matrícula escolar,
compra de material didático e IPTU.

O projeto prevê também o prazo de 30 dias, contados da publicação
das tabelas, para a apresentação de recurso no caso de discordância
acerca do valor da base de cálculo do imposto. Caso a decisão do
recurso seja publicada após o vencimento da primeira parcela ou da
cota única com desconto, o contribuinte terá o prazo de 15 dias para o
pagamento. Isso significa uma ampliação dos prazos em relação à
regra em vigor, que prevê 15 dias úteis para o recurso do contribuinte
e 10 dias para o pagamento, caso a decisão ocorra após a data do
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vencimento. Cabe salientar que, pela norma vigente, esse último
prazo somente ocorre na hipótese de decisão favorável ao recurso do
contribuinte. O projeto autoriza ainda o Poder Executivo a reduzir para
até 1% a alíquota para veículos destinados exclusivamente a locação.
No entanto, a Lei nº 15.957, de 29/12/2005, que promoveu
modificações na legislação do IPVA, fixou em 1% a alíquota para
esses veículos, tornando inócua a alteração pretendida.

Tendo em vista a última observação, a proposição não traz impacto
negativo para os cofres públicos, uma vez que não implica renúncia
de receita, mas apenas uma mudança no período de recolhimento do
imposto. Por esse motivo, não há dissonância em relação ao art. 14
da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), o qual estabelece condições para a
renúncia de receita.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo, com o
intuito de adequar a proposição à técnica legislativa e à Lei nº 14.937,
de 23/12/2003, que atualmente dispõe sobre o IPVA, tendo revogado
a Lei nº 12.735, de 1997.

A partir de uma breve análise do projeto, percebe-se que ele é
benéfico para o contribuinte não apenas em relação à alteração do
período de cobrança do IPVA, mas também em relação à mudança
das regras sobre recursos. Do ponto de vista do Estado,
consideramos que a proposição, além de não gerar efeitos negativos,
pode ser positiva, uma vez que, ao proporcionar maior facilidade para
o contribuinte quitar o imposto, pode contribuir para maior
adimplência. A fim de aperfeiçoar o projeto, apresentamos emenda ao
substitutivo, simplificando as regras estabelecidas para recurso.

O Projeto de Lei nº 311/2007, anexado ao projeto em estudo,
pretende estabelecer o mês de fevereiro como data para o pagamento
do IPVA. Entretanto, entendemos que essa modificação não é tão
favorável ao contribuinte, razão pela qual optamos pela proposta do
projeto principal.

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

36/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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Emenda nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Os §§ 1º e 2º do art. 9º da Lei nº 14.937, de 2003, passam

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º - (...)
§ 1º - Na hipótese do § 7º do art. 7º e do “caput” deste artigo, é

assegurada ao contribuinte a apresentação de recurso no caso de
discordância do valor da base de cálculo, no prazo de trinta dias
contados da data da publicação das tabelas.

§ 2º - Na hipótese de a decisão do recurso ser publicada após a data
do vencimento da primeira parcela ou da cota única com desconto,
terá o contribuinte o prazo de quinze dias contados da data da
publicação da decisão para efetuar o pagamento, assegurado o
benefício previsto no art. 11 desta lei.”.”.

Sala das Comissões, 28 de março de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 64/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

Desarquivado a requerimento do autor, Deputado Gilberto Abramo,
o Projeto de Lei nº 1.977/2004, renumerado como Projeto de Lei nº
64/2007, dispõe sobre destinação de 10% dos imóveis populares
construídos pelo governo do Estado aos portadores de deficiência.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2007, a proposição foi
distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, legalidade e constitucionalidade na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a destinação às pessoas

com deficiência, de 10% dos imóveis populares edificados pelo
governo do Estado.

Conforme o estabelecido na Constituição Federal, caberá ao Estado
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legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal sobre
proteção e integração social da pessoa com deficiência.

Ressalte-se que o Estado já editou várias normas a esse respeito,
as quais procuram garantir o princípio da igualdade inserido em nossa
Constituição. Essas normas buscam a habilitação e a integração da
pessoa com deficiência na sociedade e facilitam a sua inclusão no
universo dos direitos e dos deveres. Como exemplo, podemos citar:
Lei nº 15.392, de 2004, que estabelece destinação preferencial para
os apartamentos térreos em edifício construído pelo Estado por meio
de programa habitacional; Lei nº 15.259, de 2004, que institui sistema
de reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas Gerais -
Uemg - e na Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes -
para os grupos de candidatos que menciona; Lei nº 15.083, de 2004,
que dispõe sobre assentos preferenciais para pessoas com
dificuldade de locomoção nos veículos de transporte coletivo
intermunicipal; Lei nº 13.088, de 1999, que proíbe a exigência e a
divulgação de requisitos discriminatórios para participação em
concurso ou processo de seleção de pessoal; Lei nº 11.867, de 1995,
que reserva percentual de cargos ou empregos públicos, no âmbito da
administração pública do Estado, para pessoas portadoras de
deficiência; Lei nº 9.760, de 1989, que concede passe livre aos
deficientes físicos e visuais no transporte coletivo intermunicipal do
Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir seu parecer,
apresentou o Substitutivo nº 1, a fim de transformar o projeto em
proposição modificativa da Lei nº 11.048, de 18/1/93, que dispõe
sobre a preferência, na aquisição de unidades habitacionais
populares, para pessoas com deficiência física permanente. Conforme
o substitutivo, se o resultado do cálculo do número de unidades
habitacionais destinadas a pessoas com deficiência for fracionário,
será considerado o número inteiro imediatamente posterior. Outra
proposta se refere à prioridade de seleção entre os candidatos
inscritos portadores de deficiência, caso em que será observada a
ordem de inscrição. Por fim, o substitutivo estabelece que, se o
número de inscritos não alcançar o limite de 10% das habitações, o
saldo remanescente reverterá em proveito de pessoas idosas e de
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pessoas com deficiência crônica.
Consideramos oportuno o substitutivo apresentado pela referida

Comissão; entretanto, convém salientar que a Lei nº 11.048 assegura
a preferência na aquisição de unidades populares somente para
pessoas com deficiência física permanente. Portanto, impõe-se
apresentar o Substitutivo nº 2, a fim de estender a iniciativa a todas as
pessoas com deficiência, de acordo com o conceito previsto na Lei nº
13.465, de 12/1/2000. A inclusão social da pessoa com deficiência
depende do reconhecimento de suas necessidades especiais,
geradoras de direitos específicos, cuja proteção e exercício garantem
o cumprimento de seus direitos fundamentais.

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

Lei nº 64/2007 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e
pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Dispõe sobre a preferência, na aquisição de unidades habitacionais

populares, para pessoas com deficiência.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os programas de construção de habitações populares

financiados pelo poder público ou que contem com recursos
orçamentários do Estado obedecerão ao disposto nesta lei.

Art. 2º - Fica assegurada a preferência, às pessoas com deficiência,
de 10% (dez por cento) das unidades habitacionais construídas pelos
programas a que se refere o art. 1º.

§ 1º - Se a aplicação do percentual citado no “caput” deste artigo
resultar em número fracionário, será considerado o número inteiro
imediatamente posterior.

§ 2º - Para os fins desta lei, considera-se pessoa com deficiência
aquela que se enquadra nas condições estabelecidas na Lei nº
13.465, de 12 de janeiro de 2000.

Art. 3º - São condições para o exercício do direito de preferência a
que se refere o art. 2º:

I - ser residente e domiciliado há pelo menos três anos no Município
em que pretenda adquirir unidade habitacional;
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II - não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural;
III - enquadrar-se no perfil socioeconômico da população a que se

destinam os programas citados no art. 1º.
Art. 4º - Para exercer o direito de preferência a que se refere o art.

2º, o interessado deverá apresentar requerimento ao órgão público
competente.

Parágrafo único - A prioridade de seleção entre as pessoas com
deficiência inscritas observará a ordem de inscrição.

Art. 5º - Caso o número de pessoas com deficiência inscritas não
alcance o limite previsto no art. 2º desta lei, as unidades habitacionais
excedentes serão destinadas preferencialmente a pessoas com
sessenta anos ou mais.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º - Fica revogada a Lei nº 11.048, de 18 de janeiro de 1993.
Sala das Comissões, 28 de março de 2007.
Antônio Carlos Arantes, Presidente - Walter Tosta, relator - André

Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 115/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto em epígrafe,
resultante do desarquivamento do 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 matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/2/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a proposição nos aspectos de sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Preliminarmente, esclarecemos que a Comissão de Constituição e

Justiça, na legislatura passada, não examinou o Projeto de Lei nº
3.567/2006, que deu origem à proposição em epígrafe.

A proposição em comento pretende instituir a “política estadual de
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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 voltados para a
conservação e o uso racional e eficiente da água.

Quanto ao mérito, a intenção do projeto é louvável. A água
representa vida. Todavia, o projeto é inócuo, além de apresentar
problemas de inconstitucionalidade, como veremos a seguir.

Tarifação progressiva, restrições à concessão ou à renovação da
outorga para a captação de águas e estabelecimento, pelo poder
público, de normas técnicas e medidas regulatórias para a
consecução dos objetivos da política que visa a promover a
racionalização do uso da água destinada ao abastecimento público
são as principais medidas previstas no projeto. Estas, entretanto, não
inovam a ordem jurídica.

A propósito, examinaremos, a seguir, algumas disposições da Lei
Federal nº 9.433, de 8/1/97, que dispõe sobre a Política Nacional de
Recursos Hídricos.

O art. 19 da mencionada lei trata da cobrança relativa ao uso dos
recursos hídricos. Nos incisos I e II, estabelece como objetivos dessa
cobrança o reconhecimento da água como bem dotado de valor
econômico e o incentivo à racionalização de seu uso.

Por seu turno, os arts. 11 a 15 disciplinam a outorga de direitos de
uso de recursos hídricos, que visa a assegurar o controle quantitativo
e qualitativo do uso da água e o efetivo exercício do direito de acesso
a esse bem. Trata-se de um dos principais instrumentos de gestão
dos recursos hídricos.

De acordo com a legislação mencionada, estão submetidas à
outorga do poder público a derivação ou a captação da água para
diversos fins, entre os quais o abastecimento público. No art. 15, o
órgão gestor dos recursos hídricos poderá suspender, parcial ou
totalmente, por prazo determinado ou definitivamente, a outorga em
várias situações, uma das quais é o não-cumprimento das condições
previstas na outorga.

Dessa forma, medidas como tarifação progressiva e restrição à
concessão ou à renovação de outorga podem ser adotadas pelo poder
público competente com base na citada lei federal. Além disso, essa
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mesma norma autoriza o poder público a desenvolver ou a incentivar
novas tecnologias e a estabelecer normas técnicas objetivando a
racionalização do uso dos recursos hídricos.

De acordo com o art. 22, IV, da Constituição Federal, a competência
para legislar sobre águas é privativa da União. No entanto, o domínio
sobre as águas é repartido entre a União e os Estados, nos termos
dos arts. 20 e 26 da Carta da República. Assim, devemos admitir um
poder implícito assegurado aos Estados pela Constituição Federal
para dispor sobre águas. Todavia, esse poder é limitado, e a
legislação dos Estados deve ficar circunscrita a matéria administrativa
e de proteção ambiental. Em Minas Gerais, a Lei nº 13.199, de
29/1/99, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, assim já
dispõe.

O projeto prevê, também, a concessão de incentivos fiscais e
tributários para a fabricação e a comercialização de equipamentos e
aparelhos sanitários com mais eficiência em termos hidráulicos e a
realização de campanhas educativas sobre a racionalização do uso da
água.

Essas duas medidas são inconstitucionais. A primeira - concessão
de incentivos tributários - autoriza implicitamente o Executivo a legislar
sobre matéria tributária, vale dizer, a conceder isenções, a reduzir
alíquotas, etc., por meio de decreto, o que é vedado pela Constituição
Federal. De conformidade com o § 6º do art. 150 da Carta Magna,

“Art. 150 - (...)
(...)
§ 6º - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo,

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII,
g.”.

A segunda - campanha educativa - é ato ordinário de administração,
para o qual não é permitida a produção de lei específica, com base no
princípio da separação dos Poderes. Caso represente novos custos
para o erário, a campanha deverá constar na Lei Orçamentária, cuja
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iniciativa é privativa do Chefe do Executivo.
No art. 4º, o projeto em tela estabelece que os Municípios e as

entidades responsáveis pela gestão de sistemas de saneamento
básico deverão implementar, na forma do regulamento da lei,
programas para controle e redução de perda de água destinada ao
abastecimento público. Trata-se de outra medida inconstitucional,
porque viola a autonomia dos Municípios, assegurada pelo art. 18 da
Constituição da República. Ademais, uma obrigação dessa natureza
tem implicações orçamentárias. Dessa forma, o Estado estaria
desrespeitando a autonomia do Município não só quanto à aplicação
de seus recursos, mas também à elaboração da sua lei de meios.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 115/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 167/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado a requerimento do autor, Deputado Gustavo
Valadares, o Projeto de Lei nº 1.386/2004, atual Projeto de Lei nº
167/2007, “dispõe sobre a sinalização rodoviária de pontos de
interesse turístico existentes ao longo das estradas mineiras”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme prevê o art. 102,
III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto pretende autorizar o Poder Executivo, por meio da

autarquia Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais – DER-MG –, a firmar convênios para a colocação de
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placas de sinalização que informem os pontos turísticos e de lazer
existentes em toda a extensão das rodovias estaduais e municipais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que proposição de conteúdo idêntico
tramitou nesta Casa, na legislatura passada, oportunidade em que
esta Comissão analisou minuciosamente a matéria no que tange ao
controle preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a
reproduzir a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

O projeto em apreço choca-se frontalmente com o secular princípio
da separação dos Poderes, uma vez que a celebração de convênios
pelo Poder Executivo constitui atividade tipicamente administrativa,
que independe de autorização legislativa desta Casa.

É oportuno lembrar que o inciso XXV do art. 62 da Carta mineira,
que exigia aprovação prévia da Assembléia Legislativa para
celebração de convênio pelo governo do Estado com entidade de
direito público ou privado foi declarado inconstitucional em 7/8/97 pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 165/5, cuja
ementa da decisão é vazada nos seguintes termos: “Separação e
independência dos Poderes: submissão de convênios firmados pelo
Poder Executivo à prévia aprovação ou, em caso de urgência, ao
referendo de Assembléia Legislativa: inconstitucionalidade de norma
constitucional estadual que a prescreve: inexistência de solução
assimilável no regime de poderes da Constituição Federal, que
substantiva o modelo positivo brasileiro do princípio da separação e
independência dos Poderes, que se impõe aos Estados federados:
reexame da matéria que leva à reafirmação da jurisprudência do
Tribunal”. (Publicação do acórdão no “Diário da Justiça” de 26/9/97.)

Por outro lado, foi promulgada a Lei nº 14.945, de 2004, de iniciativa
parlamentar, que dispõe sobre a colocação, nas rodovias estaduais,
das placas de orientação de destino que especifica. Esse diploma
determina ao DER-MG que coloque placas de sinalização nas
estradas estaduais, indicando o hospital mais próximo e a distância
até ele. Tal comando poderia levar-nos a pensar que o projeto em
análise, se feitas as devidas alterações, de forma a deixá-lo com teor
semelhante ao do citado diploma, poderia prosperar; entretanto, esse
raciocínio não procede, pois se trata de ilação falaciosa. Isso porque,
naquele caso, a obrigação imposta ao DER-MG é pertinente, visto que
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a missão da entidade é apresentar soluções adequadas para os
problemas de transporte de pessoas e bens no Estado, tendo como
prioridade a segurança do usuário. Assim, naquela hipótese, é
indubitável que o escopo da lei vai ao encontro da função precípua da
mencionada autarquia, uma vez que pretende garantir o pronto
atendimento das vítimas de acidentes de trânsito ocorridos nas
rodovias estaduais; no caso vertente, contudo, trata-se de adoção de
medidas que, a rigor, não se enquadram no âmbito de atribuições do
DER-MG, pois aquilo a que se visa, em verdade, é fomentar o turismo.
Nesse particular, e levando em conta o incontável número de pontos
de interesse turístico no Estado, a implementação de quaisquer
medidas que visem a ampliar as informações turísticas em Minas
Gerais deve passar pelo crivo do Conselho Estadual de Turismo,
órgão deliberativo subordinado à Secretaria de Estado de Turismo,
competente para a aprovação de planos, programas e projetos
relacionados com a formulação e a execução da política estadual de
desenvolvimento do turismo.

Verifica-se, desse ângulo, que mesmo que fosse possível obrigar a
referida autarquia a colocar placas de orientação de pontos turísticos
nas vias públicas estaduais, tal medida não se afiguraria razoável,
tendo em vista, como foi ressaltado, o incontável número de pontos de
interesse turístico o Estado, o que levaria à impossibilidade de
cumprimento do comando normativo.

A única possibilidade que vislumbramos de o DER-MG colocar
placas com indicação turística nas rodovias mineiras é justamente
mediante a celebração de convênios dessa autarquia com entidades
públicas ou instituições privadas; essa hipótese, todavia, independe
de autorização prévia desta Casa.

Dessa forma, de qualquer ângulo que se aprecie a questão, verifica-
se a existência de óbice intransponível à tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 167/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 172/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 172/2007, de autoria do Deputad o Gustavo

Valadares, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.172/2005, “institui a política de mobilidade urbana cicloviária e de
incentivo ao uso da bicicleta no Estado de Minas Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos regimentais, examinar a
juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposta em exame já tramitou na legislatura passada, na forma

do Projeto de Lei n° 2.172/2005. À época, esta Comi ssão de
Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Nos termos da ementa da proposição, o objetivo é instituir a política
de mobilidade urbana cicloviária e de incentivo ao uso da bicicleta.

Parte-se do correto pressuposto de que a bicicleta é meio eficaz
para os deslocamentos de pequena distância, além de trazer
benefícios para a saúde do usuário e, sobretudo, para o meio
ambiente. Além disso, a bicicleta pode reduzir os conflitos no tráfego,
desde que seu uso seja bem disciplinado, e representar economia
considerável para muitos brasileiros, pois dispensa o uso de
combustível e tem preço compatível com a baixa renda média do
brasileiro.

Países da União Européia, como a Holanda, possuem malhas
cicloviárias extensas, possibilitando a utilização da bicicleta de
maneira eficiente e segura. Como mostra o autor da proposta, em
muitas cidades mineiras a bicicleta é veículo amplamente difundido, a
exemplo de Governador Valadares e Ubá.

Embora muito difundida, a bicicleta, conforme lembra o autor da
proposta, não tem mesmo recebido a devida atenção das autoridades
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públicas. Constantes são os atritos entre ciclistas e pessoas que se
valem de outras modalidades de transporte, dividindo o mesmo
espaço nas vias urbanas. É grande o risco de acidentes. Ademais, o
País conta atualmente com pouco mais de 300km de ciclovias.
Também são poucos os projetos que priorizam a bicicleta e outras
modalidades de transporte não motorizado.

Com efeito, o objetivo maior da proposta em análise, conforme
palavras de seu autor, “é garantir a bicicleta como meio de transporte,
equiparando oportunidades no espaço urbano, garantindo segurança
aos ciclistas, eliminando barreiras urbanísticas e implantando infra-
estrutura cicloviária”.

Do ponto de vista jurídico-formal, a matéria, por falta de vedação
constitucional, insere-se no âmbito de competência estadual,
ressalvada, evidentemente, a competência do ente local para
promover intervenções na estrutura viária intramunicipal, nos termos
do art. 30 da Constituição da República. Como há no projeto diretrizes
que devem ser estabelecidas pelo Município, são propostas, ao final
do parecer - tal como o fez esta Comissão, quando da tramitação do
referido Projeto de Lei nº 2.172/2005 -, as necessárias adequações
técnicas.

No que tange à iniciativa, não se verifica, à luz do disposto no art. 66
da Constituição do Estado, nenhum vício jurídico, já que o projeto se
limita a estabelecer uma política pública para o Estado de Minas
Gerais, sem interferir na definição das atribuições dos órgãos do
Poder Executivo.

Quanto ao conteúdo, trata-se, sem dúvida, de proposta que
concretiza valores constitucionais do maior relevo, entre os quais a
segurança e o bem-estar sociais.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 172/2007 na forma do
Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a política de mobilidade cicloviária e de incentivo ao uso da

bicicleta no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica instituída a política de mobilidade cicloviária e de
incentivo ao uso da bicicleta no Estado, como forma de proporcionar
acesso amplo e democrático aos espaços públicos.

Art. 2º - São objetivos da política de que trata esta lei:
I - estimular o uso da bicicleta como meio de transporte alternativo;
II - promover campanhas educativas voltadas para o uso da

bicicleta;
III - estimular a implementação de projetos e obras de infra-estrutura

cicloviária;
IV - incentivar o associativismo entre os usuários dessa modalidade

de transporte.
Art. 3º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, as

ações serão coordenadas pelo Poder Executivo, garantida a
participação de usuários, representantes e profissionais da área.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente- Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 194/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
194/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
88/2003, visa a autorizar “o Poder Executivo a isentar os alunos do
pagamento da taxa de inscrição ao exame supletivo em nível de
conclusão do ensino fundamental”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre esclarecer que o Projeto de Lei nº 88/2003, do

qual se originou a proposição em análise, foi reputado, à época,
antijurídico por esta Comissão.
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O projeto de lei atual igualmente visa a autorizar o Poder Executivo
a isentar da cobrança de taxa os interessados em se submeter ao
exame supletivo, que confere o título de conclusão do ensino
fundamental a jovens e adultos. Como é sabido, os cursos e exames
supletivos garantem escolaridade básica aos jovens e adultos que não
tiveram acesso à escola na idade própria. A matéria está disciplinada
no art. 38 da Lei nº 9.394, de 20/12/96, nos seguintes termos:

“Art. 38 - Os sistemas de ensino manterão cursos e exames
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo,
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º - Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de

quinze anos;
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de

dezoito anos.
§ 2º - Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos

por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.”
No Estado de Minas Gerais, incumbe ao Conselho Estadual de

Educação, nos termos do art. 1º da Lei Delegada nº 31, de 28 de
agosto de 1985, dispor sobre cursos e exames supletivos. Assim
determinada a citada regra:

“Art. 1º - O Conselho Estadual de Educação é órgão autônomo e
tem por finalidade, respeitadas as diretrizes e bases da educação,
fixadas pela União, exercer as competências que lhe conferem a
Constituição do Estado, a legislação ordinária federal e estadual e
especificamente:

(...)
III - no ensino supletivo:
a) baixar normas sobre:
1 - estrutura e funcionamento de ensino;
2 - autorização, reconhecimento e inspeção dos cursos;
3 - exames supletivos;”.
O Conselho Estadual de Educação editou a Resolução nº 363, de

14/1/88, cujo art. 31 dispõe:
“Art. 31 - O valor a ser cobrado na inscrição é fixado pelo Conselho

e recolhido na conformidade do edital.
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Parágrafo único - A receita proveniente da inscrição será utilizada na
realização dos exames e em outras atividades do ensino supletivo,
conforme plano elaborado pela Secretaria.”

Verifica-se, pois, que o Estado, por meio do mencionado órgão
colegiado e do referido edital, pode estabelecer critérios para isenção
do pagamento da inscrição para a realização do exame. Assim, é
inócua lei estadual autorizando o Estado a fazer algo que, nos termos
da legislação vigente, já está autorizado a realizar. Ademais, há um
critério legal que não pode ser desconsiderado por quem queira
alterar as regras estabelecidas. A receita proveniente da inscrição
será utilizada na realização dos exames e em outras atividades do
ensino supletivo.

Uma vez que o supletivo é serviço divisível, de natureza “uti singuli”
e, portanto, de fruição individual, um mínimo de cobrança deverá
haver. Não se pode indiscriminadamente isentar a todos, mas
somente aqueles que não tenham condições de efetuar o pagamento,
critério que já pode ser utilizado, tendo em vista os termos do art. 31
acima transcrito. Até mesmo nas universidades públicas há um
mínimo de pagamento, que se consubstancia nas matrículas
semestrais.

Assim, tendo em vista a forma como se estabeleceu a isenção, é
possível que se beneficiem, injustamente, tanto as pessoas que não
podem quanto as pessoas que podem pagar, medida que não se
coaduna com o sentido que o princípio da igualdade assume em
contextos sociopolíticos democráticos. Finalmente, nos termos da Lei
de Responsabilidade Fiscal, a renúncia de receita pública deve vir
acompanhada de demonstrativos do seu impacto no orçamento
público. Trata-se de requisito formal para a tramitação da proposta, e
que não foi cumprido.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 194/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 204/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.393/2005, a pedido do Deputado Alencar da
Silveira Jr., objetiva conceder desconto de 90% no Imposto sobre a
Propriedade  de  Veículos  Automotores - IPVA - para os veículos com
mais de 20 anos de fabricação e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 8/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos da sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Relatório
A proposição em tela já foi apreciada na Comissão de Constituição e

Justiça na legislatura passada, quando da tramitação do Projeto de
Lei nº 2.393/2005, e carece de amparo constitucional, conforme
veremos pelos fundamentos constantes no parecer sobre a matéria,
os quais são acolhidos, na íntegra, por este relator.

Não obstante esta Casa Legislativa tenha competência para dispor
sobre a matéria, uma vez que o IPVA é um tributo instituído pelo
Estado, a proposta depara com óbice de natureza constitucional,
conforme veremos a seguir.

O IPVA encontra-se disciplinado pela Lei nº 14.937, de 23/12/2003,
que adota como base de cálculo do tributo o valor venal do veículo.
Observa-se, pois, a coerência da norma jurídica com o princípio da
isonomia, que norteia o direito tributário brasileiro, sendo certo que o
proprietário de um veículo de menor valor paga, evidentemente, um
tributo menos elevado.

Deve ser levado em conta, no entanto, que os recursos provenientes
da cobrança do imposto já se encontram previstos na Lei
Orçamentária do Estado. Ademais, a perda de arrecadação
decorrente da adoção da medida proposta infringiria preceitos de
ordem legal, insculpidos na Lei Complementar nº 101, de 4/5/2000.
Essa norma, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal,
estabelece condicionantes para a renúncia de receita de natureza
tributária, conforme evidencia o art. 14 daquele diploma legal, a seguir
transcrito:



2086

“Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a, pelo
menos, uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da Lei Orçamentária, na forma do art. 12, e de
que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no “caput”, por meio do aumento de receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou condições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado”.

Uma vez que a proposta em apreço não vem acompanhada de
nenhum estudo sobre seu impacto orçamentário nem propõe
mecanismos para compensação da perda de receita, não poderá
prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 204/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 227/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, decorrente de desarquivamento solicitado
pelo Deputado Alencar da Silveira Jr., estabelece a obrigatoriedade de
os planos de saúde manterem em funcionamento centros de
atendimento nos hospitais privados do Estado.
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Publicado no “Diário do Legislativo” em 9/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposta em apreço pretende implantar mecanismos para facilitar

o acesso dos usuários aos serviços prestados pelas operadoras de
planos de saúde que atuam no Estado.

Conforme consta na justificação do projeto, muitos planos de saúde
utilizam “procedimento indigno” ao condicionar o acesso a consultas,
exames e tratamentos médicos à emissão de autorizações prévias, o
que impõe ao paciente deslocamentos desnecessários.

A proposta já tramitou nesta Casa Legislativa e foi arquivada em
face do término da legislatura.

É importante ressaltar que “a saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação”, conforme preconiza o art. 196 da
Constituição da República.

Esta prerrogativa, entretanto, não impede que as empresas e
cooperativas que militam neste segmento do mercado atuem
suplementarmente, disponibilizando para os consumidores os serviços
médicos e hospitalares, por meio de convênios firmados com as mais
diversas entidades.

Por outro lado, as operadoras de planos e seguros de saúde devem
prestar serviço em estrita consonância com as normas que regem a
matéria, entre elas a Lei nº 9.656, de 3/6/98, que disciplina as
atividades dos planos e dos seguros privados de assistência à saúde;
a Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor; as normas oriundas da Agência Nacional de
Saúde Suplementar e as demais leis editadas tanto pelos Estados
federados quanto pelo Distrito Federal.

Com efeito, a prerrogativa de legislar sobre a matéria é concorrente
da União, dos Estados membros e do Distrito Federal, conforme se
verifica pelo disposto no art. 24, V e VIII, da Constituição da
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República.
Pode-se constatar a inexistência de norma legal ou administrativa

que discipline a liberação de consultas e procedimentos médicos, o
que, por si só, está a evidenciar a prerrogativa desta Casa para dispor
sobre o tema, em consonância com o preceito constante no art. 61,
XVIII, da Constituição mineira.

Não existe, por outro lado, nenhuma vedação a que se instaure o
processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Entendemos ser pertinente, contudo, a formulação do Substitutivo nº
1, para melhor adequar a proposta sob o aspecto da técnica legislativa
e, ao mesmo tempo, estender os comandos constantes na proposta
para as operadoras de seguros privados de assistência à saúde.

Conclusão
Em face do exposto concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 227/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória a manutenção de Centro de Atendimento ao

Consumidor pelas operadoras de planos e seguros privados de
assistência à saúde nos hospitais e nas clínicas credenciadas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as operadoras de planos e seguros privados de

assistência à saúde obrigadas a manter Centro de Atendimento ao
Consumidor nos hospitais e nas clínicas credenciadas.

Art. 2º - O Centro de Atendimento de que trata o art. 1º deverá
funcionar nas condições seguintes:

I - atendimento ininterrupto, por 24 horas, inclusive aos sábados,
domingos e feriados;

II - manutenção de profissional credenciado a expedir a guia para a
liberação de procedimento para internação, diagnóstico e tratamento
médico.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas no art. 56 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento
Rodrigues - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 299/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em análise, desarquivada a pedido do Deputado

Carlos Pimenta, altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, acrescentando
hipótese de não-incidência tributária na situação que especifica.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 10/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, c/c o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em tela pretende reconhecer como hipótese de não-

incidência do ICMS a entrada, em estabelecimento de contribuinte do
Estado, de mercadorias e produtos adquiridos de outra unidade da
Federação, destinados ao uso, consumo ou ativo permanente bem
como à industrialização, desde que não tenham similar no Estado de
Minas Gerais.

A matéria já foi apreciada nesta Casa, na legislatura passada,
quando da apreciação do Projeto de Lei nº 145/2003, oportunidade
em que esta Comissão manifestou-se nos seguintes termos, que são
acolhidos por este relator.

Denota-se, dos termos da proposta em análise, a tentativa de
viabilizar a concessão de benefício de natureza fiscal para o
contribuinte mineiro, apesar da significativa perda de receita por parte
da administração pública.

No que tange ao benefício fiscal, vale enfatizar o preceito constante
no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, que transfere
para a legislação complementar a regulação da forma como as
isenções, os incentivos e os benefícios fiscais serão concedidos ou
revogados, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal.

O mesmo diploma constitucional exige, no art. 34, § 8º, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, a regulação da matéria por
meio da Lei Complementar nº 24, de 7/1/75, cujo art. 1º assim dispõe:

“Art. 1º - As isenções do Imposto sobre Operações Relativas à
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Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos
termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo
Distrito Federal, segundo esta lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica:
(...)
IV - a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais, ou financeiro-

fiscais, concedidos com base no Imposto sobre Circulação de
Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou
indireta, do respectivo ônus.”.

Conclui-se, pois, que a concessão de benefícios de natureza fiscal
com base no ICMS necessariamente deve passar pelo crivo do
Conselho de Política Fazendária - Confaz -, órgão que congrega
representantes dos Estados e do Distrito Federal.

Relativamente à perda de receita decorrente da adoção das
medidas propostas, é oportuno lembrar que a Lei Complementar nº
101, de 4/5/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), exige que o projeto
esteja acompanhado da estimativa do impacto orçamentário no
exercício em que a lei deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios
seguintes. Além disso, a proposição deve atender ao disposto na Lei
de Diretrizes Orçamentárias ou instituir medidas de compensação por
meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas, o
que não ocorre no caso em tela.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 299/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 360/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei nº 360/2007
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itabira o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
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preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 360/2007 tem como objetivo conceder

autorização legislativa ao Poder Executivo para transferência de bem
público ao Município de Itabira, constituído de imóvel com área de
3.016,50m², situado na Avenida das Rosas, nesse Município,
registrado sob o nº 6.493, a fls. 50 do Livro 2-3-C, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Itabira.

Na ordem constitucional, a autorização prévia para a transferência
de titularidade de patrimônio público é exigência do art. 18 da
Constituição do Estado. No âmbito infraconstitucional, o inciso I do art.
17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI,
da Constituição da República e institui normas para licitações e
contratos da administração pública, reforça tal exigência,
subordinando o contrato ao atendimento do interesse público.

Quanto a esse requisito, o parágrafo único do art. 1º do projeto em
tela destina o local à instalação de unidade administrativa municipal.
Em vista disso, a população será beneficiada pela doação pretendida,
pois, tendo a administração de Itabira sede adequada a suas
necessidades, poderá atender aos administrados de forma mais
eficiente.

Ressalte-se, por fim, que o negócio a ser efetivado está revestido da
devida garantia, pois o art. 2º do projeto estabelece o retorno do
imóvel ao patrimônio do Estado se, após o termo avençado, não lhe
for dada a destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 360/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 360/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei nº 360/2007
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visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Itabira o
imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal. Cabe agora a este órgão colegiado analisar a proposição no
âmbito de sua competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 360/2007 tem como finalidade conferir a

necessária autorização legislativa para que o Poder Executivo possa
doar ao Município de Itabira imóvel com área de 3.016,50m², situado
na Avenida das Rosas, nesse Município.

Atendendo à exigência de existência de interesse público, o bem
será destinado à instalação de unidade administrativa municipal,
visando ao melhor atendimento da comunidade de Itabira. Também
em defesa do interesse coletivo, o imóvel a ser doado, de acordo com
o art. 2º do projeto, reverterá ao patrimônio do Estado se não lhe for
dada a destinação prevista no termo avençado.

A proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a
transferência de domínio de bens públicos, especialmente, ao § 2º do
art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais
de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Tal dispositivo estabelece que a movimentação dos valores do ativo
permanente do Estado somente se fará com autorização explícita do
Poder Legislativo.

Além disso, o projeto de lei em análise não representa despesas
para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.
Portanto, não há impedimento à sua transformação em lei.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

360/2007, no 1° turno.
Sala das Comissões, 28 de março de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -

Agostinho Patrús Filho - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
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579/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em

epígrafe  estabelece  a  filiação ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS -, a partir de janeiro de 1999, mediante o recolhimento
ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - de contribuições
patronais e dos segurados, de servidores ocupantes, exclusivamente,
de cargos em comissão de recrutamento amplo da Assembléia
Legislativa.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 28/3/2007, a proposição foi
distribuída à Mesa da Assembléia Legislativa, para receber parecer,
nos termos do art. 79 ,VIII, “a” do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 40, § 13, da Constituição da República, com a redação que

lhe deu a Emenda à Constituição nº 20, de 1998, estabelece que "ao
servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo
temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de
previdência social".

Com base no citado dispositivo constitucional, em março de 2001,
decisão da Mesa da Assembléia determinou o recolhimento ao INSS
das contribuições dos servidores ocupantes, exclusivamente, de
cargos em comissão de recrutamento amplo e das respectivas
contribuições patronais relativas ao período de janeiro de 1999 a
fevereiro de 2001, bem como o prosseguimento do recolhimento
dessas contribuições a partir de então.

Recentemente, o Despacho CGMBEN nº 3/2007, do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS -, de 11/1/2007, estabeleceu a
necessidade da promulgação, por parte da Assembléia Legislativa, de
resolução que filiasse os referidos servidores ao Regime Geral de
Previdência Social, inclusive a ratificação de todos os recolhimentos já
efetuados posteriores à Emenda à Constituição nº 20, de 1998.

O projeto de resolução em tela vem, então, ratificar a mencionada
decisão da Mesa da Assembléia, conferindo-lhe a eficácia de lei
ordinária.
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Conclusão
Com fundamento no exposto, opinamos pela aprovação do Projeto

de Resolução nº 579/2007.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de março de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José

Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar
da Silveira Jr.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 260/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
São Gonçalo do Pará o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para
o 2º turno, conforme dispõe o art. 189, c/c o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 260/2007, na forma em que foi aprovado no 1º

turno, autoriza o Poder Executivo a doar imóvel com 1.705,00m²,
desmembrado de área total de 2.205,00m², situada na Av. Rio Branco,
nº 348, nesse Município.

Atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a alienação de
bem público, o parágrafo único do art. 1º do referido projeto destina o
imóvel a ser doado à instalação da sede da Prefeitura Municipal; e o
art. 2º impõe sua reversão ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação estabelecida.

A prévia autorização legislativa para transferência de bem público é
exigida pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
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União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Cumpre-nos reiterar que a alienação do imóvel em tela, tal como

estabelecida no vencido, atende aos preceitos legais que versam
sobre a matéria, além de não representar despesas para o erário e
não acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

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

260/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 28 de março de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 260/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Gonçalo do

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

São Gonçalo do Pará parte do imóvel com área de 2.205,00m² (dois
mil duzentos e cinco metros quadrados), correspondente à área de
1.705,00m² (um mil setecentos e cinco metros quadrados), conforme
descrição do anexo desta lei, situado na Avenida Rio Branco, nº 348,
nesse Município, registrado sob o nº 33.801, a fls. 279 do Livro 3-AL,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” deste artigo
destina-se à sede da Prefeitura Municipal.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(a que se refere o art. 1º da Lei nº /2007)
O imóvel de que trata esta lei, com 1.705,00m², possui as seguintes

divisas e confrontações: pela frente, com a Av. Rio Branco, a partir do
ponto de confrontação com o imóvel à esquerda, de propriedade de
Sinésio Ferreira Lima, numa extensão de 15,50 metros mais 23,10
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metros; pela direita, com área remanescente de propriedade do
Estado de Minas Gerais, numa extensão de 39,27 metros; aos fundos,
confrontando com imóvel de propriedade de Ana de Almeida Galvão,
Norma Sueli Almeida Lima Nascimento e espólio de Antônio Ribeiro
da Silva, numa extensão de 26,86 metros; e pela esquerda,
confrontando com imóvel de propriedade de Sinésio Ferreira de Lima,
numa extensão de 15,50 metros, mais 22,50 metros.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 27/3/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sávio Souza Cruz , notificando o falecimento do Sr.

Vicente de Paulo Marques Silva, ocorrido em 12/3/2007, em Bonfim.
(Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento do Sr.
Pedro Moreira Mota, ocorrido em 21/3/2007, em São Gonçalo do
Pará. (Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Bráulio Braz, notificando o falecimento do Sr. José
Araújo Pereira, ocorrido em 13/3/2007, em Leopoldina. (Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/3/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana, Domingos Sávio e Dalmo

Ribeiro Silva
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Ofícios - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei Complementar nºs 14 e 15/2007 - Projetos de Lei nºs 580 a
594/2007 - Projeto de Resolução nº 595/2007 - Requerimentos nºs
254 a 283/2007 - Requerimentos da Comissão de Defesa do
Consumidor (2) e dos Deputados Elmiro Nascimento, Doutor Viana
(2), Juninho Araújo e Adalclever Lopes - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Cultura, de Segurança Pública e de
Transporte e dos Deputados Deiró Marra e Sávio Souza Cruz -
Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Eros Biondini, Deiró Marra, Doutor Viana, André Quintão e Roberto
Carvalho - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Elmiro Nascimento; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Defesa do
Consumidor (2); aprovação - Requerimento do Deputado Juninho
Araújo; discurso do Deputado Wander Borges; aprovação -
Requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes e Doutor Viana (2);
aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Roberto
Carvalho; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Resolução nº 579/2007; aprovação - Questões de ordem - Discussão,
em turno único, do Projeto de Resolução nº 2.702/2005; discurso do
Deputado Carlin Moura; questão de ordem - Encerramento - Ordem
do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Dinis
Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Eros Biondini, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, serei rápido para não tomar
tempo dos oradores inscritos. Quero apenas fazer menção ao prêmio
da Academia Francesa de Artes conferido a um mineiro ilustre: o
nosso Nil Luz. Ele é cantor e receberá o Prêmio Laureado de 2007,
concedido a grandes cantores e artistas do mundo. A cerimônia de
entrega será em Paris, na própria Academia de Artes e Ciências. Nil
Luz foi escolhido como cantor, pois é reconhecido internacionalmente.
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Além de músico, foi um grande atleta do handebol brasileiro e foi
conhecido como Canhão. Brilhou tanto no esporte e agora está
brilhando nas artes. Há muitos anos, mora em Paris, na França, e foi
reconhecido pela Academia de Artes e Ciências. Os nossos parabéns
a esse mineiro tão ilustre, que tanto sucesso está fazendo na França!
Obrigado.

Correspondência
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Lycio Cadar, Diretor-Presidente do Corpo Consular no Estado
de Minas Gerais, comunicando que foi eleita e empossada a nova
diretoria dessa instituição.

Da Sra. Naluh Gouveia, Secretária de Mulheres da Unale,
solicitando o apoio desta Casa com vistas à participação das
Deputadas eleitas deste Estado no encontro nacional a ser realizado
em 4/4/2007.

Do Sr. Sebastião de Barros Quintão, Prefeito Municipal de Ipatinga,
convidando para o Fórum dos Prefeitos, nesse Município.

Do Sr. Clóvis Renato Soares de Almeida, Presidente da Câmara
Municipal de Caxambu, solicitando que se peça ao Governador do
Estado o envio a esta Casa de projeto de lei com vistas à fixação do
subsídio dos Defensores Públicos. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. Geraldo Cardoso, Presidente da Câmara Municipal de
Cruzeiro da Fortaleza, informando a composição da nova Mesa dessa
Casa Legislativa.

Do Sr. José Jorge Nunes Silveira, substituto do Chefe de Gabinete
da Codevasf, comunicando a transferência de recursos em nome da
Emater, referente à primeira parcela do convênio que menciona. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Fábio Caldeira, Secretário de Administração Regional
Municipal Oeste, convidando para a Pré-Conferência Municipal de
Políticas para Mulheres da Regional Oeste.
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2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 14/2007
Altera a Lei nº 5.406, de 1969, e dispõe sobre a promoção dos

policiais civis por tempo de serviço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 103 da Lei nº 5.406, de 1969, passa a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 103 - As promoções obedecerão aos critérios de antigüidade,

merecimento, ato de bravura e tempo de serviço, devendo ocorrer,
anualmente, nos meses de junho e dezembro.”.

Art. 2º - Acrescente-se o seguinte § 1º e os respectivos incisos I e II
ao art. 104 da Lei nº 5.406, de 1969:

“Art. 104 - (...)
§ 1º - Ressalvada a situação dos servidores ocupantes da última

classe das respectivas carreiras, a promoção por tempo de serviço
ocorrerá para a classe imediatamente superior e será atribuída,
independentemente da existência de vagas, ao servidor ocupante do
cargo de natureza estritamente policial que tiver permanecido no
efetivo por, no mínimo, sete anos consecutivos na mesma classe.

I - O Poder Executivo adotará políticas de incentivo ao
desenvolvimento e ao aperfeiçoamento dos servidores das
respectivas carreiras, estimulando a busca da qualidade do serviço
público e o perfeito cumprimento das obrigações afetas ao policial
civil.

II - Completados sete anos de efetivo exercício na mesma classe, o
servidor policial civil será inscrito “ex officio”, em curso específico
ministrado pela Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, com vistas
à atualização e ao aperfeiçoamento de métodos operacionais e
administrativos, e, a partir da aprovação, será efetivada a sua
promoção à classe imediatamente superior.

Art. 3º - Acrescentem-se os seguintes § 2º e inciso I ao art. 104 da
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Lei nº 5.406, de 1969:
“Art. 104 - (...)
§ 2º - As promoções dos ocupantes das carreiras policiais dar-se-ão

sempre pelos seguintes critérios: merecimento, antigüidade, ato de
bravura, invalidez devidamente comprovada e tempo de serviço, e as
promoções por merecimento e antigüidade dar-se-ão de acordo com
as vagas existentes até a data das indicações, nos meses referidos no
“caput” do art. 103.

I - Somente fará jus à promoção pelo critério de merecimento o
servidor que à época das indicações estiver cumprindo o último terço
da etapa de classificação pelo critério de antigüidade.”.

Art. 4º - O art. 222 do Livro VI - Das Disposições Finais e
Transitórias - da Lei nº 5.406, de 1969, passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 222 - O servidor policial civil da ativa que, na data da
publicação desta lei complementar, houver completado o período de
efetivo serviço previsto nos arts. 103 e 104, será beneficiado com a
promoção por tempo de serviço, independentemente da existência de
vagas e da ocorrência de período específico para as promoções.

Parágrafo único - Com vistas ao atendimento da demanda
decorrente do disposto neste artigo, a Chefia da Polícia Civil deverá
promover as adaptações que se fizerem necessárias na quantidade e
na agenda anual dos cursos de atualização e aperfeiçoamento de
métodos operacionais e administrativos a serem promovidos pela
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais.”.

Art. 5º - Os casos omissos verificados na aplicação desta lei
complementar serão regulamentados pelo Poder Executivo.

Art. 6º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
Arlen Santiago
Justificação: Este projeto de lei complementar objetiva sanar uma

grave e injustificável falha nos critérios de promoção estabelecidos na
Lei nº 5.406, de 1969, a qual provoca um verdadeiro gargalo,
ocasionando a interrupção do fluxo natural da carreira do servidor
policial civil, que, por vezes, se vê frente a obstáculos intransponíveis.
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Não raramente, deparamo-nos com policiais civis que há mais de uma
década ocupam a mesma classe, sem a menor perspectiva de
ascensão na carreira.

Vive-se na instituição policial civil uma verdadeira crise de
esperança. A questão reside na inexistência de vagas para as
promoções por merecimento e por antigüidade. O problema é
histórico, visto que o modelo está estabelecido há décadas,
desestimulando os policiais civis, que convivem com lapsos temporais
que representam intermináveis hiatos em suas carreiras,
independentemente dos cargos ou classes que ocupem. É
inadmisssível e injustificável tal emperramento.

A exemplo do que ocorreu em outras unidades da Federação, este
projeto representará um novo estímulo, quiçá a redenção dos
servidores ocupantes de cargo de natureza estritamente policial. A
grande maioria dos policiais civis dedica toda a sua existência à
instituição e, por motivos diversos, desde a inexistência de vagas à
ingerência de entes externos, não logra progresso na carreira.

Os demais mecanismos de promoção estabelecidos na Lei nº 5.406,
de 1969, não serão comprometidos, e o benefício a ser concedido,
considerando-se o tempo em que o policial civil permanece na ativa,
não ocorrerá por mais de três vezes. Portanto, nenhuma pressão
acarretará sobre a folha de pagamento da Polícia Civil.

Por dever de justiça, agradecemos desde já o apoio que os nobres
pares emprestarem - a esta proposição, “conditio sine quae non” para
sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 15/2007
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 14/2003)

Institui as Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas, dispõe
sobre a sua organização e funções e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo I

Da Instituição e da Composição
Art. 1º - Ficam instituídas as Aglomerações Urbanas Integradas e
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Planejadas, constituídas por agrupamento de municípios, na forma
prevista no § 3º do art. 25 da Constituição Federal e nos arts. 42 e 48
da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - As Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas terão
como objetivo a gestão de interesses comuns, tendo em vista
equilibrar o desenvolvimento dos núcleos populacionais abrangidos,
mediante a adoção de instrumentos específicos de integração.

Parágrafo único - A execução de funções públicas de interesse
comum ocorrerá a partir da política de desconcentração planejada de
desenvolvimento econômico e partilha de benefícios e recursos
comunitários compensatórios dos efeitos da polarização.

Art. 3º - As Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas serão
aquelas formadas por até cinco municípios que apresentem núcleos
populacionais limítrofes.

Art. 4º - As Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas serão
aquelas instituídas a partir de uma das seguintes cidades-pólos de
desenvolvimento:

I - Araguari;
II - Araxá;
III - Barbacena;
IV - Caratinga;
V - Conselheiro Lafaiete;
VI - Curvelo;
VII - Divinópolis;
VIII - Governador Valadares;
IX - Ipatinga;
X - Itajubá;
XI - Ituiutaba;
XII - Juiz de Fora;
XIII - Lavras;
XIV - Montes Claros;
XV - Muriaé;
XVI - Ouro Preto;
XVII - Passos;
XVIII - Patos de Minas;
XIX - Poços de Caldas;
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XX - Pouso Alegre;
XXI - Sete Lagoas;
XXII - São João del-Rei;
XXIII - Teófilo Otôni;
XXIV - Uberaba;
XXV - Uberlândia;
XXVI - Ubá;
XXVII - Unaí;
XXVIII - Varginha.
Parágrafo único - Os municípios limítrofes do mesmo complexo

geoeconômico e social que desejarem participar das Aglomerações
Urbanas Integradas e Planejadas poderão aderir ao pólo de
desenvolvimento que melhor possibilitar o planejamento, a
organização e a execução de funções públicas de interesse comum.

Art. 5º - Caberá aos Prefeitos Municipais das cidades-pólos de
desenvolvimento os procedimentos iniciais para a instituição e
implantação das Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas.

Art. 6º - As Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas
somente serão instaladas após a adesão do número mínimo de
municípios estabelecidos no art. 48 da Constituição do Estado de
Minas Gerais, com o atingimento de no mínimo 300 mil habitantes.

Art. 7º - As Secretarias de Estado de Assuntos Municipais e do
Planejamento e Coordenação Geral darão todo o suporte necessário
para o processo previsto nos arts. 5º e 6º.

Capítulo II
Das Funções Públicas de Interesse Comum

Art. 8º - Consideram-se funções públicas de interesse comum as
atividades, os serviços e os instrumentos que repercutam além do
âmbito municipal e provoquem impacto sobre a região, notadamente:

I - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) incentivo à instalação de empresas na região;
b) incentivo às pequenas e às médias empresas;
c) políticas setoriais de geração de renda e empregos;
d) integração com as demais esferas governamentais;
e) integração da região nos planos estaduais e nacionais de

desenvolvimento;
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f) incentivo ao desenvolvimento agropecuário;
g) promoção de gestões junto às esferas estadual e federal para a

definitiva integração da Aglomeração Urbana Regional;
II - no transporte intermunicipal, os serviços que, diretamente ou

através de integração física e tarifária, compreendam os
deslocamentos dos usuários entre os municípios da região;

III - na preservação e na proteção do meio ambiente e no combate à
poluição, as ações voltadas para:

a) o fornecimento de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) o gerenciamento de recursos naturais e a preservação ambiental;
c) a conservação, manutenção e preservação de parques e

santuários ecológicos;
d) a criação de central de seleção e reciclagem de lixo urbano e

hospitalar;
IV - no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas

para a garantia de sua preservação e de seu uso, em vista das
necessidades regionais;

V - na criação de central de abastecimento para a região, precedida
de avaliação do potencial produtivo de cada município;

VI - na definição de diretrizes de política de saúde, baseadas na
prevenção, no aparelhamento da rede básica e na integração das
redes pública e privada;

VII - no sistema de telecomunicação, os serviços que, diretamente
ou através de integração física e tarifária, compreendam as
comunicações dos usuários entre os municípios;

VIII - na exploração do turismo ecológico-histórico-cultural, baseada
na preservação da reserva ambiental e do patrimônio histórico;

IX - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da
região e o subsídio ao planejamento das funções públicas de
interesse comum.

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que
envolvam área de mais de um município serão coordenados em nível
regional com a participação de municípios e órgãos setoriais
interessados.

Capítulo III
Da Gestão das Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas
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Art. 9º - A gestão das Aglomerações Urbanas Integradas e
Planejadas compete:

I - à Assembléia Regional;
II - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais, vinculadas

às funções públicas de interesse comum da região, no nível do
planejamento estratégico, operacional e de execução; e

III - ao Conselho de Desenvolvimento Regional.
Art. 10 - À Assembléia Regional, órgão colegiado, compete:
I - exercer o poder normativo e regulamentar de integração do

planejamento, da organização e da execução das funções públicas de
interesse comum;

II - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e das entidades sob
seu poder;

III - elaborar e aprovar o Plano Diretor Regional, acompanhar e
avaliar a sua execução, em curto, médio e longo prazos, do qual farão
parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento sócio-
econômico, bem como a relação de programas e projetos a serem
executados, com as modificações que se fizerem necessárias à sua
correta implementação;

IV - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na
região, com as respectivas prioridades setoriais e espaciais,
explicitadas no Plano Diretor Regional e em seus programas e
projetos;

V - promover a compatibilização de recursos de distintas fontes de
financiamento, destinados à implementação de projetos indicados no
Plano Diretor Regional;

VI - aprovar seu próprio orçamento anual;
VII - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços de

interesse comum da região;
VIII - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios

que não disponham de capacidade de planejamento próprio;
IX - aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do

Plano Diretor Regional e de seus respectivos programas e projetos;
X - estimular a participação da sociedade civil na definição dos

rumos do desenvolvimento da região;
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XI - aprovar o seu regimento interno.
Art. 11 - A Assembléia Regional poderá instituir o Fundo de

Desenvolvimento Regional, com direção e administração próprias.
Art. 12 - Instituído o Fundo de Desenvolvimento Regional, caberá à

Assembléia Regional:
I - aprovar o orçamento anual;
II - aprovar os planos plurianuais de investimento;
III - aprovar os balancetes mensais de desembolso;
IV - aprovar os relatórios semestrais de desempenho financeiro.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado do Planejamento e

Coordenação Geral poderá baixar instruções normativas para
padronizar e racionalizar a gestão dos recursos do Fundo de que trata
este artigo.

Art. 13 - A Assembléia Regional terá a seguinte composição:
I - os Prefeitos dos municípios que compõem a Aglomeração Urbana

Integrada e Planejada;
II - os Vereadores das Câmaras dos respectivos municípios

indicados no inciso anterior, na proporção de um Vereador para cada
5 mil habitantes ou fração, respeitado o limite máximo de três
Vereadores por município;

III - dois Deputados Estaduais com vinculação regional
representantes da Assembléia Legislativa do Estado, indicados pela
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização;

IV - um representante do Poder Executivo Estadual, designado pelo
Governador do Estado.

Art. 14 - Ao Conselho de Desenvolvimento Regional, órgão
consultivo, compete:

I - planejar, elaborar e propor projetos integrados de
desenvolvimento econômico e social para a apreciação da Assembléia
Regional;

II - buscar alternativas de financiamento de projetos e programas de
interesse da região;

III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem
discutidos no âmbito da Assembléia Regional;

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o
objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na
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busca de soluções dos problemas da região.
Art. 15 - O Conselho de Desenvolvimento Regional terá a seguinte

composição:
I - representantes de entidades comunitárias;
II - representantes das empresas da região;
III - representantes de entidades associativas, de trabalhadores e

patronais;
IV - representantes das unidades de ensino superior,

preferencialmente das universidades da região;
V - representantes de entidades de pesquisa da região;
VI - representantes de organizações não governamentais; e
VII - representantes de entidades ou organismos que tenham

atuação de destaque na região e que possam contribuir com trabalhos
e subsídios à ação do Conselho.

Art. 16 - A Secretaria de Estado de Assuntos Municipais poderá
baixar instruções normativas para estabelecer parâmetros básicos
para a implantação do regimento interno da Assembléia Regional e os
critérios da escolha dos membros do Conselho de Desenvolvimento
Regional.

Capítulo IV
Das Disposições Gerais

Art. 17 - Aplicam-se no que couber às Aglomerações Urbanas
Integradas e Planejadas as regras contidas no Capítulo I -
Disposições Gerais, arts. 1º a 6º da Lei Complementar nº 26, de 14 de
janeiro de 1993, que dispõe sobre normas gerais relativas ao
planejamento e à execução de funções públicas de interesse comum
a cargo da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A proposição tem fundamento no § 3º do art. 25 da

Constituição Federal e nos arts. 42 e 48 da Constituição Estadual. Em
tais dispositivos constitucionais, o legislador estabelece três formas de
mútua colaboração entre os municípios: 1º - regiões metropolitanas,
para atender às complexidades das metrópoles e dos municípios
limítrofes; 2º - aglomeração urbana, para viabilizar a conjunção de



2109

esforços de determinadas populações e regiões que apresentem
afinidades geoeconômicas e sociais; e 3º - microrregiões, para
promover o associativismo municipal para a execução de serviços
administrativos comuns.

Este projeto de lei complementar busca instituir a modalidade de
aglomeração urbana, acrescendo-a com as denominações de
integradas e planejadas. A sistemática utilizada aproveita duas
experiências: uma, de fato, e outra, de direito.

A salutar experiência da instituição da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, com seus positivos reflexos em toda a área abrangida por
ela, é fator que incentiva a ação pela busca de integração dos
municípios com características semelhantes e problemáticas comuns.

Outro fato importante que este projeto de lei complementar busca
resgatar é a existência, no interior de nosso Estado, das cidades que
funcionam como pólo geoeconômico e social. As cidades-pólos são
uma imposição da realidade, com aquelas cidades mais bem
estruturadas e aparelhadas servindo de amparo e apoio às outras
menos preparadas para a prestação e a execução de serviços e
políticas públicas.

Ao instituir as Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas, esta
proposição visa a institucionalizar algo que já existe de fato.
Institucionalizando tal relacionamento, buscar-se-á maior
racionalização, eficácia, planejamento integrado, associativismo legal
e maior entrosamento com os diversos setores e órgãos do Estado e
da União.

As Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas constituem uma
fórmula que busca favorecer o planejamento e o diagnóstico da
problemática sócio-econômico-cultural conjunta, para o
estabelecimento, no Estado, de políticas públicas eficazes e melhor
aproveitamento dos escassos recursos dos poderes públicos, em nível
regional.

Estas, as razões que nos levam a solicitar o pleno apoio da Casa à
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos
Municipais 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 580/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.336/2005)

Dispõe sobre a autorização do fretamento eventual fechado
intermunicipal de veículos denominado vans e similares no Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica autorizado o fretamento eventual intermunicipal

fechado no Estado de Minas Gerais para veículos denominados vans
e similares, organizados em cooperativas, ou para transporte de
estudantes.

Parágrafo único - Os veículos referidos no “caput” deste artigo
deverão possuir capacidade de até dezessete passageiros.

Art. 2º - Caberá ao DER-MG emitir autorização expressa para que
as cooperativas possam habilitar os veículos do Estado de Minas
Gerais para a realização do transporte.

Parágrafo único - As coopertativas deverão possuir em seus atos
constitutivos como objeto principal o transporte de passageiros,
observadas as demais disposições regulamentares.

Art. 3° - O DER-MG editará normas específicas, visa ndo a disciplinar
o cadastro das cooperativas que desejarem se dedicar à operação do
serviço de transporte disposto no “caput” do art. 1°.

Art. 4º - A vistoria dos veículos, o controle, a fiscalização dos
serviços, a frota de veículos, a vida útil desta e outras atividades
inerentes far-se-ão na forma das disposições regulamentares editadas
pelo DER-MG, autoridade estadual.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O objetivo principal do projeto ora apresentado é

possibiliar a circulação das vans e dos veículos que realizam
fretamentos intermunicipais. Tais veículos não podem realizar o
transporte no Estado ferindo um direito fundamental de todo cidadão,
que é o direito de ir e vir.

Com a aprovação do projeto, iremos evitar a perda de inúmeras
vagas de emprego, bem como possibilitar maior mobilidade dos
estudantes, que, muitas vezes, fretam vans que lhes conferem mais
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segurança, facilidade e agilidade no retorno para suas residências.
Isso ocorre em vários municípios mineiros, como em Ouro Preto,
Mariana, Itabirito e Muriaé.

Tal projeto possibilitará que, aproximadamente, 22 mil pessoas que
atualmente vivem da exploração do transporte público intermunicipal
permaneçam exercendo a atividade.

Outrossim, o projeto fará com que as empresas montadoras de
veículos do tipo continuem a produzi-los, evitando desemprego.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Alencar da Silveira Jr.. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
540/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 581/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guimarânia o

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

Guimarânia imóvel com área de 1.785m2 (mil setecentos e oitenta e
cinco metros quadrados), e benfeitorias, situado na Rua Conselheiro
Rufino, esquina com Rua Guaicurus, nesse Município, registrado sob
o nº 73.778, a fls. 195 do Livro 3AAR, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Patos de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento de um ginásio poliesportivo.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo
de três anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do
art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
Elmiro Nascimento
Justificação: Segundo informações do Prefeito de Guimarânia,

conforme documentação anexa ao processo, na área mencionada no
projeto o Município construiu, há alguns anos, um ginásio
poliesportivo, com recursos provenientes da União. Desde a
construção, é o Município que vem se incubindo da conservação e
manutenção do imóvel.
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Entretanto, o bem continua pertencendo ao Estado. Por razões de
ordem legal, o Município de Guimarânia encontra-se impedido de
proceder à reforma e à realização de benfeitorias no imóvel.

Com a doação objetivada, pretende-se resolver esse impasse, bem
como incrementar a prática do esporte e do lazer, beneficiando
substancialmente a população da cidade.

Nessas condições, é justo o pleito, motivo pelo qual espero contar
com o apoio dos ilustres Deputados 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 582/2007
Institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do

Comércio de Móveis e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado, na microrregião de Turmalina, o Pólo de

Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de Móveis.
Parágrafo único - Integram o Pólo de Desenvolvimento criado por

esta lei os Municípios de Turmalina, Minas Novas, Chapada do Norte,
Capelinha, Itamarandiba, Carbonita, Leme do Prado e Veredinha,
sendo Turmalina o Município-sede do pólo.

Art. 2º - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento socioeconômico da região, na forma
prevista nesta lei, as empresas industriais e comerciais instaladas nos
Municípios integrantes do Pólo de Desenvolvimento que venham a
expandir suas atividades e as que neles venham a instalar-se.

Art. 3º - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas
referidas no art. 2º:

I - a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual
competente, compreendendo estudos de solo, de terraplenagem e de
redes de energia elétrica, de telecomunicações, de água e esgoto e
de drenagem;

II - a prestação de serviços e a execução de obras de infra-estrutura
pelos diversos órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta para a implementação dos projetos a que se refere o inciso I;

III - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições
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especiais para o financiamento de ações, projetos e iniciativas
relacionados com a produção e a comercialização de móveis.

Art. 4º - O Estado de Minas Gerais fica autorizado a conceder às
empresas referidas no art. 2º os seguintes benefícios fiscais:

I - redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - para até 12% (doze por cento) nas operações
internas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos
utilizados nas fases de produção e industrialização de móveis,
observados os prazos, as formas e as condições estabelecidas em
regulamento;

II - concessão de período de carência de dois anos, contado do
início das atividades industriais, para o recolhimento do ICMS pelas
empresas integrantes do Pólo de Desenvolvimento, findo o qual o
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições
estabelecidas na legislação em vigor;

III - concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de
competência federal, mediante convênio do Estado com a União.

Art. 5º - Os Municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1º
poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder benefícios
fiscais às empresas que implantarem projetos industriais em seus
territórios.

Art. 6º - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 7º - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa,
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao Pólo de
Desenvolvimento criado por esta lei, incluindo o número de empresas
atendidas e o montante de recursos liberados pelas linhas de crédito
oficiais.

Art. 8º - A empresa beneficiada com a concessão dos incentivos e
dos benefícios fiscais previstos nesta lei remeterá ao Governo do
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Estado e à Assembléia Legislativa, anualmente, seu balanço geral.
Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

noventa dias contados da data de sua publicação.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.
Parágrafo único - Os incentivos a que se refere o art. 3° serão

concedidos de forma gradativa, observada a disponibilidade
orçamentária.

Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: A indústria moveleira em Minas Gerais vem

apresentando expressiva expansão, compondo-se de mais de 6 mil
empresas, e colocando o Estado em 5º lugar em termos de
faturamento no setor. Novos pólos moveleiros vêm surgindo em
diferentes regiões e têm contribuído para a geração de empregos e o
aumento da renda.

A proposição que apresentamos, ao instituir oficialmente o pólo
moveleiro de Turmalina, busca fazer justiça à região e incentivar a
expansão dessa importante atividade econômica. Esse Município e a
região, especificamente, contêm cerca de 120.000ha de área plantada
de eucalipto, 18 pequenas fábricas de móveis em Turmalina e 40 na
região, gerando cerca de 600 empregos diretos.

Além disso, o Município é sede de uma delegacia do Sindicato da
Indústria de Móveis e Similares - Sindimov.

Por essas razões e porque a região de Turmalina, com sua indústria
moveleira, muito tem contribuído para o crescimento econômico
regional, conto com o apoio da Casa para a aprovação desta
proposição.

Relativamente à iniciativa parlamentar, a proposição encontra
amparo no art. 65, “caput”, da Constituição do Estado, tendo em vista
que a matéria não está reservada a órgão ou Poder. Ressalte- se que
o Supremo Tribunal Federal já se posicionou acerca da possibilidade
de iniciativa do Parlamento no processo legislativo relativo à matéria
tributária.

- 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.
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102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 583/2007

Dispõe sobre a criação de Áreas de Risco Ambiental e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam criadas as Áreas de Risco Ambiental do Estado de

Minas Gerais.
§ 1º - São considerados Áreas de Risco Ambiental para os efeitos

desta lei os locais onde exista a possibilidade de ocorrência de
acidentes que possam causar dano ambiental de tal magnitude, que
poderá comprometer uma população ou um ecossistema.

§ 2º - As áreas de cruzamento de rodovias com os rios de utilização
para abastecimento público são declaradas Áreas de Risco Ambiental.

Art. 2º - O Poder Executivo procederá à análise e declarará os locais
como Áreas de Risco Ambiental, na qual constará a delimitação da
área, o grau de possibilidade do risco, os efeitos que esse perigo
possa causar, as condições de seu controle e os setores responsáveis
pela prevenção e pela execução do plano de ação, quando da
ocorrência do perigo.

Parágrafo único - As comunidades organizadas, as organizações
não governamentais - ONGs - e a Defesa Civil podem sugerir a
criação de Áreas de Risco Ambiental.

Art. 3º - As Áreas de Risco Ambiental deverão ter na área abrangida
pelo quilômetro anterior e o posterior ao local de perigo:

I - a devida sinalização, planejada de forma que colabore para
prevenir a possibilidade do perigo ambiental em potencial;

II - as obras mínimas que colaborem para que os riscos de acidentes
ambientais sejam minorados, tais como amuradas de contenção,
iluminação noturna, redutores de velocidade, sonorizadores, pintura
de faixas no leito das estradas e das rodovias;

III - placas, no tamanho apropriado, identificando o local, o perigo
ambiental em potencial e a orientação do procedimento para avisar as
autoridades responsáveis pelo atendimento em caso de acidente;

IV - postos telefônicos, com equipamento mínimo que facilite o aviso
das ocorrências;

V - outros recursos necessários.
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Art. 4º - O Poder Executivo poderá firmar convênios com Municípios,
para a execução desta lei.

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, 28 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: Registre-se, de início, estar este projeto de lei inspirado

no princípio da precaução, o qual se intenta pela busca da segurança
do meio ambiente, indispensável para a manutenção da vida. Tal
diretriz, albergada em nossa Federação com a adesão, a ratificação e
a promulgação de convenções internacionais, bem como com a
adoção do art. 225 da Constituição Federal e com o advento do art.
54, § 3º, da Lei nº 9.605, de 1998, deverá ser implementada pela
administração pública, no cumprimento dos princípios expostos no art.
37, “caput”, da Constituição Federal.

Fato notório que se contrapõe à moralidade e à legalidade
administrativas é a postergação de medidas de precaução que
clamam por atuações imediatas.

Por outro lado, deixar-nos-íamos de buscar a eficiência da
administração pública, se não nos atentássemos à prevenção de
danos para o ser humano e o meio ambiente, omitindo-nos no exigir e
no praticar medidas de precaução, que, no futuro, ocasionarão
prejuízos, pelos quais o próprio ser estatal será co-responsável.

A aplicação do princípio da precaução se relaciona intensamente
com a avaliação prévia das atividades humanas. No estudo de
impacto ambiental, com a delimitação de Áreas de Risco ambiental,
inserem-se, em sua metodologia característica, a prevenção e a
precaução da degradação ambiental.

De modo inclusivo, a Declaração do Rio de Janeiro-1992 preconizou
também nessa concepção o estudo do impacto ambiental, dizendo no
Princípio 17: “ A avaliação de impacto ambiental como instrumento
nacional deve ser empreendida para atividades planejadas que
possam vir a ter impacto negativo considerável sobre o meio ambiente
e que dependam de uma decisão de uma autoridade nacional
competente”.
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É nesse visualizar que incorporamos ao projeto a frase: “locais onde
exista a possibilidade de ocorrência de acidentes que possam causar
dano ambiental”, uma vez que a probabilidade abrange não só o dano,
de que não se duvida, mas também o dano incerto e o dano provável.

Ademais, em certos casos, em face da incerteza científica, a relação
de causalidade é presumida como o objetivo de evitar a ocorrência de
dano (“in dubio pro salute” ou “ in dubio pro natura”).

Acreditamos não só na importância da regulamentação pretendida,
mas também na urgência da viabilização do estabelecimento das
Áreas de Risco Ambiental. Segundo a própria declaração, advinda da
Convenção Rio 92, as medidas de prevenção não devem ser
postergadas.

Postergar é adiar, é deixar para depois, é não fazer agora, é esperar
acontecer. A precaução age no presente, para não se ter que chorar e
lastimar no futuro. A precaução não só deve estar presente para
impedir o prejuízo ambiental, mesmo incerto, que possa resultar das
ações ou das omissões humanas, mas também deve atuar para a
prevenção oportuna desse prejuízo.

Estamos certos de que a prática dos princípios da informação ampla
e da participação ininterrupta das pessoas e das organizações sociais,
no processo das decisões dos aparelhos burocráticos, é que alicerça
e torna possível viabilizar a implementação da prevenção e da
precaução para a defesa do ser humano e do meio ambiente.

Fazemos votos de que os nobres pares, imbuídos do mesmo
propósito, se unam na aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 584/2007
Dispõe sobre a continuidade na prestação dos serviços públicos de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os serviços públicos de abastecimento de água e de

esgotamento sanitário serão prestados de forma contínua, vedada sua
interrupção, salvo se no interesse da coletividade.

§ 1º - A interrupção do serviço por interesse da coletividade deverá
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ser motivada e, nos casos em que não tiver caráter geral, será
precedida de procedimento administrativo em que se assegurem o
contraditório e a ampla defesa, observado o disposto no § 2º deste
artigo.

§ 2º - O abastecimento domiciliar de água não poderá ser suspenso
nem interrompido em nenhuma hipótese, inclusive a de
inadimplemento do usuário.

§ 3º - No caso de inadimplemento recorrente, poderá ser
estabelecida pelo fornecedor domiciliar de água quota mínima de
fornecimento diário, observados os parâmetros definidos pelo
Conselho Estadual de Saúde.

Art. 2º - O art. 45 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 6º:

“Art. 45 - (...)
§ 6º - É vedado suspender o serviço público de abastecimento

domiciliar de água ao usuário inadimplente ou impontual.”.
Art. 3º - O art. 3º da Lei nº 11.720, de 28 de dezembro de 1994,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso V:
“Art. 3º - (...)
V - vedação da suspensão dos serviços públicos de abastecimento

domiciliar de água e esgotamento sanitário ao usuário inadimplente.”.
Art. 4º - São vedadas, por motivo de inadimplemento de

contraprestação por serviços públicos de abastecimento domiciliar de
água e de esgotamento sanitário:

I - a inscrição do usuário em serviços de proteção ao crédito e
congêneres ou em bancos de dados e cadastros relativos a
consumidores inadimplentes;

II - a cobrança de contraprestação por aviso de débito e por
prestação de informação relativos a esses serviços.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de março de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O Decreto nº 43.753, de 19/2/2004, aprova o

Regulamento dos Serviços Públicos de Água e Esgoto Prestados pela
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG. Os artigos
que disciplinam a cobrança dos serviços e as sanções assim dispõem:
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“Art. 109 - A falta de pagamento da conta, até a data de vencimento
nela estipulada, sujeita o cliente ou titular do imóvel a acréscimo por
impontualidade, conforme norma específica.

§ 1º - A falta de pagamento da conta sujeita o cliente ou titular do
imóvel, imediatamente após o vencimento dela, independentemente
de outras sanções, à interrupção do fornecimento de água e da coleta
de esgoto.

§ 2º - A Copasa-MG poderá inscrever os clientes inadimplentes nos
serviços de proteção ao crédito.

§ 3º - As impugnações sobre os dados constantes na conta,
procedentes ou não, quando apresentadas após seu vencimento, não
eximem o cliente do pagamento do acréscimo por impontualidade,
relativamente aos valores incontroversos.

(...)
Art. 116 - As despesas com a interrupção e o restabelecimento do

fornecimento de água e da coleta de esgoto correrão por conta do
cliente ou titular do imóvel, sem prejuízo da cobrança dos débitos
existentes.”.

Como se pode constatar, o cliente da Copasa-MG é submetido a
quatro tipos de sanção no caso de falta de pagamento da conta, até a
data de vencimento nela estipulada. São eles: acréscimo por
impontualidade, imediata interrupção do fornecimento de água e da
coleta de esgoto, inscrição nos serviços de proteção ao crédito e taxa
para o restabelecimento do fornecimento.

Raramente se deve encontrar, mesmo nas relações comerciais
privadas, tratamento tão severo e punitivo ao consumidor pelo simples
desvio de não se pagar a conta em dia, o que pode ocorrer com
qualquer cidadão pelos mais variados motivos, principalmente em um
país onde o setor público tem o costume de atrasar o salário de seus
servidores de 10 a 20 dias, sendo, às vezes, bem mais do que isso no
caso de seus fornecedores.

Certamente existe enorme agravante em comportamento tão
desrespeitoso para com o consumidor, pois trata-se do fornecimento
de um bem essencial à vida do cidadão - a água.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 433/2007
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nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 585/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 2.340/2005)
Altera a Lei nº 7.367, de 2 de outubro de 1978, que dispõe sobre o

transporte coletivo rodoviário intermunicipal no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A ementa da Lei nº 7.367, de 2 de outubro de 1978, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Dispõe sobre o transporte intermunicipal de passageiros no Estado

de Minas Gerais”.
Art. 2º - O art. 1º da Lei nº 7.367, de 2 de outubro de 1978, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - O transporte intermunicipal de passageiros, realizado no

Estado de Minas Gerais, é serviço público, explorado diretamente ou
delegado ou autorizado a terceiros.

§ 1º - É intermunicipal o serviço de transporte de passageiros
realizado entre municípios, quer por estrada federal, estadual ou
municipal.

§ 2º - O transporte de passageiros será coletivo quando realizado
por ônibus, mediante delegação, ou eventual quando realizado por
ônibus ou microônibus, mediante autorização para fretamento,
conforme a Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código
de Trânsito Brasileiro.

“ § 3º - A delegação para transporte coletivo será concedida
exclusivamente à empresa legalmente constituída, e a autorização
para transporte eventual por fretamento poderá ser concedida à
pessoa física anteriormente cadastrada.”.

Art. 3º - O “caput” do art. 2º da Lei nº 7.367, de 2 de outubro de
1978, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - Compete ao Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - a exploração, a delegação e a
autorização do serviço de transporte intermunicipal de passageiros.”.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto visa alterar a lei supracitada, que regula os
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serviços de transporte intermunicipal no Estado, especialmente o de
passageiros, que hoje insere-se entre as competências do DER-MG.

A motivação desta proposta é o recente Decreto nº 44.007, de
13/4/2005, do Governador Aécio Neves, que intenta proibir, de forma
autoritária e desarrazoada, o transporte de passageiros em veículos
com menos de 20 lugares, hoje realizado por cerca de 22 mil
trabalhadores em todo o Estado.

O DER-MG argumenta que tal proibição é justificada pelo aumento
do número de acidentes e mortes envolvendo o transporte de
passageiros em microônibus, razão pela qual a autarquia quer apenas
ônibus de empresas constituídas circulando nas estradas mineiras.

Na verdade, o DER-MG é responsável pela autorização e
fiscalização de todos os veículos que realizam o transporte
intermunicipal por fretamento. A medida, na prática, servirá apenas
para reduzir o trabalho de fiscalização, ao diminuir o número de
veículos aptos a realizar o transporte de passageiros.

Outro item importante a ser abordado pela legislação é a definição
de que, no caso da autorização para transporte eventual de
passageiros, ela possa ser feita à pessoa física cadastrada, e não,
somente às empresas, como quer o Governo Estadual.

Assim, entendendo que o Código de Trânsito Brasileiro define o
ônibus como veículo com mais de 20 assentos e o microônibus como
aquele que transporta até 20 passageiros, equiparando as duas
espécies para os fins de transporte de passageiros, não vemos motivo
para proibir essa modalidade, uma vez que o DER-MG fiscaliza esses
serviços e expede ou não as autorizações necessárias.

O projeto que apresentamos, para alterar uma normatização em
vigor, servirá para regular, em sede legislativa, uma matéria
importante como o transporte de passageiros, que hoje encontra
embasamento legal apenas na modalidade do transporte coletivo. As
regras relativas ao transporte intermunicipal eventual, realizado por
fretamento, encontram-se hoje apenas em decreto, não estando a
matéria, portanto, sujeita ao controle direto do Poder Legislativo.

Por essa razão é imperiosa a necessidade de aprovarmos, o quanto
antes, este projeto, como uma medida de justiça com os trabalhadores
mineiros que realizam legalmente e com autorização do DER-MG o
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transporte de passageiros em regime de fretamento.
- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Alencar da Silveira Jr.. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
540/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 586/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 213/2003)

Dispõe sobre o encaminhamento de relatório semestral de
atividades desenvolvidas pelos órgãos e pelas entidades
componentes da administração pública direta e indireta dos Poderes
do Estado, do Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os órgãos e as entidades da administração pública direta e

indireta de qualquer dos Poderes do Estado, o Ministério Público e o
Tribunal de Contas do Estado encaminharão, semestralmente, à
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, relatório de suas
atividades desenvolvidas nos períodos de 1º de janeiro a 30 de junho
e de 1º de julho a 31 de dezembro de cada ano.

§ 1º - O relatório deverá ser encaminhado no prazo de até noventa
dias após o término de cada semestre.

§ 2º - Para os fins desta lei, consideram-se :
I - órgãos:
a) as Secretarias de Estado;
b) a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -;
c) os Tribunais de Justiça e de Alçada;
d) o Tribunal de Contas;
e) o Ministério Público;
f) o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;
II - entidades:
a) as sociedades de economia mista;
b) as empresas públicas;
c) as autarquias;
d) as fundações;
e) as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo

Estado.
Art. 2º - O relatório, que deverá ser assinado pelo responsável pelo

órgão ou pela entidade, deverá conter os seguintes dados e
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informações :
I - denominação, endereço, telefone e síntese das competências do

órgão ou da entidade;
II - nome (s) do (s) responsável (eis) pelo órgão ou pela entidade;
III - número total aproximado de agentes públicos na ativa lotados e

à disposição do órgão ou da entidade, bem como o total de agentes
terceirizados;

IV - número total aproximado de agentes públicos à disposição de
outros órgãos e entidades das três esferas de governo, bem como da
iniciativa privada, especificamente;

V - número total de cargos comissionados e de função de confiança,
especificando-se, na forma percentual, a natureza jurídica desses
cargos, se de recrutamento amplo ou de recrutamento limitado;

VI - síntese dos programas, dos projetos e das obras a cargo do
órgão ou da entidade, constando:

a) estágio de desenvolvimento;
b) motivo da paralisação, se for o caso;
c) custo total das obras, dos projetos ou dos programas em

execução pelo órgão ou pela entidade e o valor efetivamente alocado
no semestre a que se refere o relatório.

§ 1º - As sociedades de economia mista deverão informar, na forma
percentual, a participação acionária do Estado nas ações com direito a
voto.

§ 2º - As empresas públicas deverão informar, na forma percentual,
a composição do capital social do Estado na entidade, bem como a
dos demais sócios.

§ 3º - As informações de que tratam os parágrafos anteriores serão
feitas com base nos dados do último dia do mês de cada semestre.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O projeto de lei em referência visa dar maior

transparência às atividades dos órgãos e das entidades da
administração pública estadual, indo ao encontro do disposto nos arts.
37 da Constituição Federal e 13 da Constituição Estadual, que tratam
dos princípios da administração pública, entre os quais se encontra o
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da publicidade de seus atos.
Há que se ressaltar, ainda, que, de acordo com o art. 73 da

Constituição Estadual, os atos das unidades administrativas dos
Poderes do Estado e de entidade da administração indireta estão
sujeitos ao controle externo, a cargo da Assembléia Legislativa.

O art. 74 do mesmo Diploma Legal determina a fiscalização
operacional dos órgãos e das entidades pela Assembléia Legislativa,
observando-se a legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de despesa e
do de que resulte nascimento ou extinção de direito ou obrigação,
sendo, portanto, imprescindível para o exercício da função
constitucional do Poder Legislativo mineiro o envio das informações
mencionadas neste projeto de lei.

Pelo exposto, conto com os nobres colegas para a aprovação desta
proposição de lei, cujo objetivo é subsidiar o trabalho desta
Assembléia Legislativa.

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

PROJETO DE LEI Nº 587/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 264/2003)

Autoriza o Governo do Estado a criar o Programa de Financiamento
para Aquisição de Área Destinada à Constituição de Reserva Legal
por Produtores Rurais no Estado de Minas Gerais.

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

criar o Programa de Financiamento para Aquisição de Área Destinada
à Constituição de Reserva Legal por Produtores Rurais no Estado de
Minas Gerais - Pró-Reserva -, em conformidade com a lei que dispõe
sobre as políticas florestal, de proteção à biodiversidade e de uso
alternativo do solo no Estado.

Art. 2º - O Pró-Reserva tem por objetivo estabelecer linha de crédito
própria, de modo a viabilizar o cumprimento de dispositivo legal do
Código Florestal Brasileiro pelos produtores rurais.

Parágrafo único - O financiamento deverá cobrir também custos de
regularização da área destinada a reserva legal, seja na própria área
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da propriedade ou em área adquirida para essa finalidade.
Art. 3º - A coordenação do Pró-Reserva fica subordinada à

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD -, de acordo com regulamentação por decreto.

Art. 4º - O Governo do Estado estabelecerá linha de crédito própria
para implantação do Programa, cujas normas e obrigações se
enquadram no modelo de incentivo ao agricultor para produzir dentro
do conceito de desenvolvimento sustentável.

Art. 5º - O financiamento terá prazo de quinze anos para
amortização e três de carência, livre de taxas de juros e de
administração, uma vez que o objetivo básico é de caráter social,
compatibilizando a conservação dos recursos naturais com o uso
econômico da propriedade.

Art. 6º - O agricultor que não tiver condições de reservar área de
20% (vinte por cento) da extensão de sua propriedade, para
constituição da reserva legal poderá adquirir área em outra localidade,
desde que esteja na mesma microbacia hidrográfica onde se localize
sua propriedade agrícola e seja equivalente em termos de importância
ecológica e extensão.

Art. 7º - O Estado poderá mapear áreas na microbacia hidrográfica
de interesse para a preservação da biodiversidade local, a fim de que
se constituam condomínios de reserva legal.

Art. 8º - As propriedades que não tiverem 20% (vinte por cento) da
área reservados e em que a área que se pretender reservar estiver
em produção terão o prazo de cinco anos para regularizar a situação.

Art. 9º - Como fontes de recursos para execução do Programa, o
Governo poderá usar receitas parciais de multas aplicadas pelo
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, pelo Instituto Mineiro de Gestão
das Águas - IGAM - e pela Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -, além das oriundas da Lei nº 13.502, de 30/5/97; da Lei nº
13.194, de 29/1/99, e do FUNDERUR, entre outras, podendo também
buscar financiamento em organismos internacionais.

Art. 10 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a
contar da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
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Weliton Prado
Justificação: O Código Florestal Brasileiro exige que o agricultor

reserve 20% de sua área para constituição da chamada reserva legal.
Ocorre que muitas propriedades não têm condições de atender a essa
exigência, principalmente quando o terreno está ocupado com cultura
permanente, o que dificulta a eliminação de parte da lavoura para se
formar uma reserva. Além disso, é elevado o custo financeiro de sua
formação, mesmo porque os agricultores encontram-se
descapitalizados e com dificuldades para executarem gastos
extemporâneos.

Em face de dispositivos legais, os agricultores não podem
comercializar a propriedade nem mesmo contrair empréstimo bancário
para aquisição de insumos ou comercialização da safra caso não
apresentem a averbação da área relativa à reserva legal.

No entanto, já existe um consenso no Ministério Público quanto à
possibilidade de o agricultor adquirir uma área na mesma microbacia
hidrográfica onde se localize sua propriedade, atendendo assim às
disposições legais do Código Florestal Brasileiro.

A reserva legal, considerada necessária ao uso sustentável dos
recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção
da fauna e flora nativas, é um benefício para toda a sociedade. Assim,
o custo da melhoria das condições do ar e da água não deverá recair
somente sobre o produtor rural. A sociedade como um todo deverá
pagar por isso, sendo pois o Programa de caráter social, de custo
social, bancado pelo Governo.

Com ele, o Estado criaria condições de incentivar os agricultores,
bem como de dar-lhes amparo para atender à legislação vigente,
apoiando a produção agropecuária, fonte de emprego, de renda e de
arrecadação.

- 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 588/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 315/2003)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação discriminada das
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contas de telefone das operadoras de telefonia móvel do Estado e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As contas de telefone móvel discriminarão

pormenorizadamente os seguintes dados das chamadas que
compõem o valor da cobrança:

I - data da ligação;
II - hora, minuto e segundo do início e do término da ligação;
III - duração da ligação;
IV - número discado e sua localidade de origem ou número e

localidade de origem da ligação, em caso de ligação a cobrar;
V - valor cobrado pela chamada;
VI - modalidade e descrição do serviço prestado.
Parágrafo único - O detalhamento a que se refere o “caput” deste

artigo engloba a totalidade das chamadas efetuadas e das recebidas a
cobrar pelo número de telefone, abrangido pela conta, inclusive as
que integram a franquia de pulsos das operadoras.

Art. 2º - O disposto nesta lei aplica-se compulsoriamente às
empresas de telefonia móvel, sendo vedada qualquer exigência ao
usuário para que se proceda ao detalhamento da conta.

Art. 3º - A conta de telefone móvel conterá tabela informando os
valores de tarifação utilizados na cobrança.

Parágrafo único - A inexistência da tabela a que se refere o “caput”
deste artigo acarreta a inexigibilidade de pagamento da conta, sem
qualquer ônus para o usuário.

Art. 4º - Os valores cobrados pela conta de telefone móvel que não
forem detalhados na forma desta lei não poderão ser exigidos pelas
operadoras de telefone.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O art. 24, VIII, da Constituição Federal, e o art. 10, XV,

“h”, da Constituição Estadual, dispõem sobre a competência
concorrente da União e do Estado em matéria de responsabilidade por
dano ao consumidor.

Por sua vez, o art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078, de 1990 (Código
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de Defesa do Consumidor), garante ao usuário dos serviços de
telefonia móvel o direito à informação adequada e clara sobre os
serviços que lhe são prestados. Ocorre que as operadoras de
telefonia móvel somente informam detalhadamente os valores das
ligações interurbanas, o que, na maioria das contas telefônicas, não
representa o maior valor.

O detalhamento das demais chamadas telefônicas que compõem o
valor da conta só é conseguido após trilha tortuosa percorrida pelos
usuários na busca de uma informação que, por direito, deveria estar
estampada e discriminada na conta telefônica, para fins de
comprovação dos serviços de telefonia prestados e cobrados.

Ademais, o usuário não recebe, na conta, informação acerca do
valor da tarifação que é utilizada pela operadora. O detalhamento de
tais chamadas representa uma garantia para os usuários contra
possíveis erros e até mesmo abusos que possam estar sendo
cometidos pelas operadoras. Por essas razões, levo a matéria aos
pares desta egrégia Casa Legislativa, contando com sua aprovação.

- 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 589/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 316/2003)

Dispõe sobre o detalhamento das contas de telefone das operadoras
de telefonia fixa do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As contas de telefone discriminarão pormenorizadamente os

seguintes dados das chamadas que compõem o valor da cobrança:
I - data da ligação;
II - hora, minuto e segundo do início e do término da ligação;
III - duração da ligação;
IV - número discado e sua localidade de origem ou número e

localidade de origem da ligação, em caso de ligação a cobrar;
V - valor cobrado pela chamada;
VI - modalidade e descrição do serviço prestado.
Parágrafo único - O detalhamento a que se refere o “caput” deste

artigo engloba a totalidade das chamadas efetuadas e das recebidas a
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cobrar pelo número de telefone, abrangido pela conta, até mesmo as
que integram a franquia de pulsos das operadoras.

Art. 2º - O disposto nesta lei aplica-se compulsoriamente às
empresas de telefonia fixa, sendo vedada qualquer exigência ao
usuário para que se proceda ao detalhamento da conta.

Art. 3º - A conta de telefone conterá tabela informando os valores de
tarifação utilizados na cobrança.

Parágrafo único - A inexistência da tabela a que se refere o “caput”
deste artigo acarreta a inexigibilidade de pagamento da conta, sem
qualquer ônus para o usuário.

Art. 4º - Os valores cobrados pela conta de telefone que não forem
detalhados na forma desta lei não poderão ser exigidos pelas
operadoras de telefone.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O art. 24, VIII, da Constituição Federal, e o art. 10, XV,

“h”, da Constituição Estadual, dispõem acerca da competência
concorrente entre União e Estado acerca de matéria de
responsabilidade por dano ao consumidor.

Por sua vez, o art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078, de 1990, garante ao
usuário dos serviços de telefonia fixa o direito à informação adequada
e clara sobre os serviços que lhe são prestados. Ocorre que as
operadoras de telefonia fixa somente informam detalhadamente os
valores das ligações interurbanas, o que na maioria das contas
telefônicas não representam o maior valor cobrado. O detalhamento
das demais chamadas telefônicas que compõem o valor da conta só é
conseguido após os usuários percorrerem uma trilha tortuosa, na
busca de uma informação que por direito deveria estar estampada e
discriminada na conta telefônica, para fins de comprovação dos
serviços de telefonia prestados e cobrados.

Ademais, o usuário não recebe a menor informação por intermédio
da conta acerca do valor da tarifação que é utilizada pela operadora.
O detalhamento de tais chamadas representa uma garantia para os
usuários de possíveis erros e até mesmo abusos que possam estar
sendo cometidos pelas operadoras. Por estas razões, apresento esse



2130

projeto de lei aos pares desta egrégia Casa Legislativa, contando com
sua aprovação.

- 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 590/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 320/2003)

Institui o Prêmio Paulo Freire de Criatividade no âmbito do ensino da
rede pública estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da rede pública de ensino do

Estado, o Prêmio Paulo Freire de Criatividade.
Parágrafo único - O Prêmio Paulo Freire de Criatividade tem por

objetivo premiar os profissionais da rede pública de ensino que
desenvolvam projetos pedagógicos significativos para a melhoria da
qualidade do ensino no Estado.

Art. 2º - O prêmio constitui-se de Diploma e de Medalha de
Criatividade Paulo Freire e será outorgado anualmente pela Secretaria
de Estado da Educação.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de
90 dias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: São anunciados diariamente na imprensa trabalhos de

professores que, de forma criativa, contribuem para o aprendizado. No
exercício da vereança no Município de Belo Horizonte, pude
acompanhar trabalho da professora Noara Resende, da Escola
Municipal Ilda Rabelo Mata. Nessa escola municipal, desenvolve-se
um belíssimo trabalho de xadrez com crianças e outros projetos de
tecnologia na área educacional. Certo é que entre as centenas de
escolas que integram a rede pública estadual, vários são os
educadores que estão desenvolvendo projetos que merecem
destaque pela criatividade e que estimulam o aprendizado dos alunos.

Este projeto de lei serve de estímulo para o desenvolvimento de
mais projetos, beneficiando toda a coletividade, em especial os alunos
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da rede pública estadual.
Foi escolhido o nome do pedagogo Paulo Freire, por ser ele uma

notória expressão na área educacional. Trata-se de um dos
intelectuais brasileiros mais agraciados com o título de Doutor Honoris
Causa fora do Brasil, sendo autor de vários livros. Foi o doutrinador da
“alfabetização consciente”, que significa que antes de aprender a ler
as palavras, deve-se aprender a ler a realidade político-social que nos
cerca.

Destarte, isso é o mínimo que o poder público poderá fomentar.
Levo este projeto à apreciação dos meus pares e tenho a certeza da
compreensão da importância da matéria.

- 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 591/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 326/2003)

Institui a Semana de Incentivo à Leitura no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Incentivo à Leitura.
Parágrafo único - A Semana de que trata esta lei será comemorada

anualmente, no mês de abril, no período entre os dias 18, Dia
Nacional do Livro Infantil, e 22, Dia do Livro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Conforme dados oficiais, o número de consumidores de

livros no Brasil aumentou nos últimos cinco anos. Acredito que a
leitura é um importante fator de criação de consciência cidadã e de
desenvolvimento de um povo. “Um país se faz com homens e livros”.

A Semana de Incentivo à Leitura servirá como um marco no
calendário estadual, uma oportunidade para se colocarem em prática
políticas públicas nessa área da cultura. Será também um momento
em que as escolas públicas e os órgãos municipais afetos à questão
poderão refletir e transmitir a importância e o gosto pela leitura.

Destarte, a criação dessa Semana é o mínimo que o poder público
poderá fazer pela cultura deste Estado.
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Levo o projeto à apreciação dos meus pares e tenho a certeza da
compreensão da importância dele.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 592/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 328/2003)

Cria o Programa Férias na Escola na rede pública estadual de
ensino e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Programa Férias na Escola, a ser desenvolvido

em escolas da rede pública estadual de ensino, no período de férias
escolares.

Art. 2º - O Programa Férias na Escola constitui-se de um conjunto de
atividades culturais, desportivas e de lazer, a serem executadas sob
orientação de monitores e sob coordenação e supervisão de técnicos
especializados nas áreas das referidas atividades.

§ 1º - Os técnicos a que se refere o “caput” deste artigo poderão ser
oriundos das secretarias de Estado, desde que requisitados para a
finalidade prevista neste artigo.

§ 2º - Os monitores do Programa Férias na Escola serão estudantes
de cursos universitários ligados à área educacional, cultural, artística,
de lazer e paramédica.

§ 3º - O tempo relativo ao período de atuação dos monitores
referidos no § 2º deste artigo poderá ser aproveitado para computar
horas de estágio exigidas em seus cursos de graduação.

Art. 3º - O recrutamento e a seleção de técnicos e monitores para a
execução do Programa Férias na Escola serão feitos pelos órgãos
competentes do Executivo, que nomearão e constituirão comissões
especiais, para atendimento ao disposto nesta lei.

Art. 4º - O Programa Férias na Escola será desenvolvido,
inicialmente, como projeto-piloto, em algumas escolas da rede pública
estadual de ensino.

Parágrafo único - O Programa Férias na Escola será realizado em
escolas que se cadastrarem para o projeto-piloto, cabendo a elas o
cadastramento dos alunos participantes das atividades.
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Art. 5º - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de quarenta e
cinco dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto incentiva a prática de atividades culturais e

de lazer, fazendo com que a escola seja vista não apenas como um
lugar para estudo, mas também como um lugar para o
desenvolvimento da cultura e do lazer. A prática dessas atividades,
bem como a sua constância, contribuem para melhor exercício da
cidadania, visto que a utilização do espaço da escola durante o
período em que está inativa propicia um incentivo à conservação do
prédio e dos equipamentos utilizados no decorrer do Programa Férias
na Escola. Ora, a conservação dos bens públicos é um primeiro passo
para o exercício consciente da cidadania.

Os meios de comunicação têm mostrado com bastante freqüência o
aumento nos índices de violência e de criminalidade praticadas por
jovens, notadamente nos grandes centros urbanos e também no
interior do Estado. Esses veículos de comunicação também são
unânimes em apontar que tal crescimento decorre, entre outras
causas, da falta de espaços públicos destinados à cultura e ao lazer.
Assim, o Programa Férias na Escola seria uma enorme contribuição
para minimizar as taxas de violência e de criminalidade praticadas por
jovens, na medida em que oferece um espaço para o desenvolvimento
de atividades recreativas e culturais.

É evidente que um trabalho de tal envergadura não pode ser
implantado do dia para a noite. Ele deve ser produto de um estudo
detalhado para que surta bons efeitos. É por essa razão que
propomos a sua criação por meio de um projeto-piloto que teria a
função de averiguar com mais precisão os detalhes deste Programa,
sobretudo no que diz respeito à infra-estrutura necessária à sua
aplicação em larga escala.

Por fim, é preciso salientar que a implantação do Programa Férias
na Escola não acarreta ônus aos cofres públicos, por tratar-se de
projeto que se pauta pelo reaproveitamento de espaço público e de
servidores. É preciso considerar, no entanto, que os esforços para a
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consecução desse empreendimento se tornam mínimos se
atentarmos para o retorno formidável que o Poder Público obteria em
termos de segurança pública, cultura e exercício da cidadania.

- 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 593/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 225/2003)

Estabelece condição para empresas de transportes coletivos
intermunicipais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os veículos de serviços de transporte rodoviário

intermunicipal de passageiros disporão de aparelho de
radiotransmissão e/ou telefone celular, que possam ser utilizados em
situação de emergência.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica
aos veículos da região metropolitana, salvo se houver deliberação em
contrário da Assembléia Metropolitana.

Art. 2º - Os delegatários de serviços de transporte terão prazo de 90
dias, contados a partir da publicação desta lei, para adequar os
veículos de que trata o “caput” do art. 1º.

Parágrafo único - A Administração Pública Estadual, dentro do
mesmo prazo assinalado no “caput”, provindenciará a necessária
adequação dos contratos de concessão, sem que sejam alteradas as
planilhas de custo.

Art. 3º - A inexistência do aparelho de comunicação de que trata o
art. 1º desta lei constitui infração administrativa punida com multa de
1000 UFIRs (Mil Unidades Fiscais de Referência).

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
Weliton Prado - Vanderlei Jangrossi.
Justificação: Não podemos deixar de considerar fatos que

acontecem nos ônibus que transitam pelas estradas intermunicipais,
onde o número de acidentes e assaltos tem aumentado dia-a-dia.

Os assaltos acontecem muitas vezes nas estradas, onde os
bandidos pretendem levar tudo dos passageiros - roubo coletivo -,
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pois o mundo da criminalidade tem aumentado assustadoramente,
ainda mais neste momento, quando estamos vivenciando índices
altíssimos de desemprego.

Nas estradas, podem acontecer um acidente, um assalto, ou um
passageiro pode passar mal de forma grave, necessitando-se de um
socorro médico, de um hospital ou de uma Delegacia de Polícia.

Há que se tomar uma medida preventiva, levando as empresas de
transportes intermunicipais a colocarem aparelhos de comunicação
em seus veículos.

Na interpretação dos especialistas em Direito “a Administração
Pública necessita de alguns privilégios nas relações contratuais; por
isso, é cediço haverem as chamadas cláusulas exorbitantes, que são
repelidas no Direito Comum”. Segundo o professor em Direito
Administrativo, Hely Lopes Meireles, “Por cláusulas exorbitantes
devemos entender que são as que excedem do Direito Comum para
consignar uma vantagem ou uma restrição à Administração ou ao
contrato”.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação
desta proposição.

- 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 594/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 67/2003)

Institui o Programa de Seguro Agrícola no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Programa de Seguro Agrícola no Estado de

Minas Gerais, destinado a desobrigar o produtor rural de liquidar
operações de crédito quando ocorrerem fenômenos naturais que
ataquem culturas agrícolas.

Art. 2° - São recursos do Programa de Seguro Agrícola:
I - contribuições percentuais obrigatórias, incidentes sobre todas as

operações de crédito destinadas ao custeio da atividade agrícola,
concedidas por instituições financeiras em funcionamento no Estado
de Minas Gerais;

II - recursos definidos pelo Poder Executivo em dotação
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orçamentária específica para os fins do disposto nesta lei.
Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir uma

companhia de seguros, destinada à implementação e administração
do programa a que se refere esta lei.

Parágrafo único - A companhia a que se refere o “caput” deste artigo
terá um conselho consultivo, composto por integrantes das
Secretarias de Estado de Agricultura, da Fazenda e do Planejamento,
bem como de representantes de entidades não governamentais
representativas do setor agrícola.

Art. 4° - O conselho consultivo terá as seguintes atribuições, entre
outras que lhe forem conferidas:

I - definir o valor da contribuição a que se refere o inciso I do art. 2°

desta lei;
II - definir os valores e a abrangência dos seguros pagos pela

companhia de seguros.
Art. 5° - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua

publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
Weliton Prado - Vanderlei Jangrossi.
Justificação: É antiga a necessidade de um seguro destinado a

garantir a liquidação de empréstimos bancários contraídos por
produtores rurais que vêem suas culturas serem destruídas por
fenômenos naturais ou pragas.

Não são raros os casos de pessoas que sentem-se obrigadas a
vender suas propriedades para saldar empréstimos bancários.

É tamanha a necessidade de criação de um seguro agrícola que o
próprio constituinte mineiro, ao elaborar nossa Carta, indicou-o como
uma das medidas necessárias ao fomento da produção agropecuária
(Constituição Estadual, art. 247, § 1º, IV).

Dessa forma, imaginamos não restarem dúvidas quanto à
importância da matéria para o setor agrícola em Minas Gerais.

Sob o ponto de vista da constitucionalidade e legalidade, vemos que
nosso projeto preenche todos os requisitos necessários a sua
apresentação.

O tema abordado encontra-se dentro da esfera de competências dos
Estados, não tendo sido enumerado como de competência privativa
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do Governador, o que garante a iniciativa a qualquer dos integrantes
do Poder Legislativo.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Governador do Estado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 409/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 595/2007
Susta os efeitos do inciso V do art. 15 e do inciso I do art. 31 do

Decreto nº 43.635, de 23 de outubro de 2003, que dispõe sobre a
celebração e prestação de contas de convênios de natureza financeira
que tenham por objeto a execução de projetos ou a realização de
eventos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam sustados os efeitos do inciso V do art. 15 e do inciso I

do art. 31 do Decreto nº 43.635, de 23 de outubro de 2003, que dispõe
sobre a celebração e prestação de contas de convênios de natureza
financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou a
realização de eventos, nos termos do art. 62, XXX, da Constituição do
Estado.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 28 de março de 2007.
Antônio Júlio
Justificação: Este projeto de resolução tem por objetivo sustar os

efeitos dos seguintes dispositivos do Decreto nº 43.635, de 2003:
“Art. 15 - É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, nos

convênios, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente,
de cláusulas ou condições que prevejam ou permitam:

............................................................
V - realização de despesas em data anterior à liberação dos

recursos financeiros e posterior ao término do prazo de execução do
convênio;

Art. 31 - A não-apresentação da prestação de contas final, no prazo
estipulado no convênio, ou a prestação de contas não aprovada nos
termos do art. 30 determinará as seguintes providências pela
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças ou unidade
equivalente do concedente:

I - o bloqueio, no Siafi-MG, do convenente, ficando o mesmo



2138

impedido de receber novos recursos públicos até a completa
regularização;”.

A sustação desses dispositivos faz-se necessária para impedir que o
Poder Executivo proceda ao bloqueio dos Municípios no Siafi -
Sistema Integrado de Administração Financeira - quando da
celebração de convênios em virtude de realização de despesas em
data anterior à liberação dos recursos financeiros ou posterior ao
término do prazo de execução do convênio.

Estando a obra concluída e a prestação de contas devidamente
aprovada, não há razão para bloquear o Município no Siafi-MG, uma
vez que a não-observância do prazo não constitui inadimplência e sim
mera formalidade.

Sabe-se que a inclusão no Siafi-MG gera uma série de
impedimentos, principalmente para os Municípios. Portanto, não é
justo bloquear esses convenentes, que estão sempre necessitando de
recursos para promover o desenvolvimento local e até mesmo
regional.

Conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 254/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que pleiteia

seja encaminhado ofício ao Secretário de Agricultura solicitando ações
que busquem amenizar os efeitos da grave crise que assola a
atividade dos bataticultores em nosso Estado. (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

Nº 255/2007, do Deputado André Quintão, em que solicita
informações à Copasa -MG acerca das funções e atribuições dos
cargos que menciona, constantes do quadro de pessoal dessa
empresa. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 256/2007, do Deputado André Quintão, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Dom José Ivo
Lorscheiter, ocorrido em 5/3/2007, em Santa Maria (RS). (- À
Comissão de Cultura.)

Nº 257/2007, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja
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formulada manifestação de aplauso à equipe da Polícia Civil que
prendeu Reinaldo Cleito de Oliveira, foragido da Justiça, acusado pelo
assassinato de Afrânio Luiz de Oliveira e Jucele Godinho dos Santos
e pela tentativa de assassinato de Adilson de Oliveira Miranda. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 258/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Juiz Carlos Augusto de
Barros Levenhagen pelos relevantes serviços prestados à
magistratura mineira, no exercício da Presidência da Associação dos
Magistrados Mineiros - Amagis -, no triênio 2004 - 2006.

Nº 259/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação dos Magistrados
Mineiros - Amagis - pela posse de sua nova diretoria para o triênio
2007 - 2009. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 260/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Escola Presidente Roosevelt,
na pessoa de sua Diretora, Professora Mariuza Monteiro Guida,
extensivo aos seus educadores, demais funcionários e alunos, pela
passagem do 100º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 261/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o “Jornal do Estado”, de Pouso
Alegre, pelos seus 20 anos de veiculação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 262/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o 14º Grupo de Artilharia de
Campanha - Grupo Fernão Dias pelo transcurso do 89º aniversário de
sua criação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 263/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Wilson Nélio Brumer
pelos relevantes serviços prestados à frente da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Nº 264/2007, do Deputado Djalma Diniz, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes e ao Diretor-Geral do DER - MG com vistas à liberação
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de recursos financeiros para a pavimentação asfáltica do trecho entre
a BR - 464 e a Usina Mendonça, localizada no Município de
Conquista.

Nº 265/2007, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
enviado ofício ao Secretário de Transportes a fim de que seja
celebrado convênio com os Municípios de Perdigão e Nova Serrana
para que o DER - MG assuma o controle e a manutenção da estrada
que liga o Município de Perdigão ao Município de Nova Serrana.

Nº 266/2007, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
enviado ofício ao Governador do Estado a fim de que seja celebrado
convênio com os Municípios de Perdigão e Nova Serrana para que o
DER - MG assuma o controle e a manutenção da estrada que liga o
Município de Perdigão ao Município de Nova Serrana. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

Nº 267/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Denise Dias Dutra
Drumond, Diretora da Subseção Judiciária de Governador Valadares,
pela celebração do 1º aniversário de instalação dessa Subseção. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 268/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a nova diretoria da Associação
das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação Software e
Internet de Minas Gerais - Assespro - MG -, na pessoa de seu
Presidente, José Epiphânio Camillo dos Santos, pela posse para o
biênio 2007 - 2008. (- À Comissão de Educação.)

Nº 269/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a nova diretoria da Associação
dos Produtores de Cachaça de Qualidade - Ampaq -, na pessoa de
seu Diretor-Presidente, Sr. Alexandre Wagner da Silva, pela posse
para o triênio 2007 - 2009. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 270/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Herculano Anghinetti por
sua posse como Vice-Presidente da Copasa - MG. (- À Comissão de
Meio Ambiente.)

Nº 271/2007, da Comissão de Justiça, em que solicita seja enviado
ofício à Cemig solicitando informações sobre o impacto financeiro da
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arrecadação do ICMS sobre serviço de energia elétrica rural.
Nº 272/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita ao Diretor-

Geral do DER - MG as informações que menciona acerca das
rodovias pavimentadas com recursos do Pró - Acesso.

Nº 273/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita ao Diretor-
Geral do DER - MG as informações que menciona acerca das
balanças existentes nas rodovias do Estado. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Nº 274/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas à Promotoria Especializada de Proteção ao Meio
Ambiente - CAO-MA - fotografias que mostram agressões ao meio
ambiente entregues a esta Comissão pela Câmara Municipal de Minas
Novas; e sejam tomadas providências para apurar possível crime
ambiental praticado pela empresa Acesita, na região de Minas Novas.
(- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 275/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas à Ouvidoria Agrária Nacional e ao Incra, para
adoção de providências, cópias das notas taquigráficas da reunião
realizada no Município de Minas Novas, em 7/3/2007. (- À Comissão
de Política Agropecuária.)

Nº 276/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Corregedoria do Tribunal de Justiça pedido de
providência para apuração de possível conduta irregular por parte do
Sr. Ricardo Viana da Costa e Silva, Juiz da Comarca de Contagem, no
processo que envolve agressão sofrida pela Sra. Doranei Itenemes
Martins Souza. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 277/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de Ibirité
pedido escrito de informação sobre o andamento da apuração dos
fatos denunciados pela Sra. Ana Terezinha Perche. (- À Mesa da
Assembléia.)

Nº 278/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja encaminhado ofício ao Cel. PM Hélio dos Santos Júnior
solicitando sejam realizados estudos para criação de um novo
batalhão da PMMG para atender às demais cidades da região de
Montes Claros. (- Semelhante proposição foi apresentada
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anteriormente pelo Deputado Ruy Muniz. Anexe-se ao Requerimento
nº 216/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 279/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado à OAB - MG pedido de providência para apuração
de possível conduta irregular do Sr. José Afonso Machado, referente à
agressão sofrida pela Sra. Doranei Souza, após audiência no Fórum
de Contagem, realizada no dia 4/10/2006.

Nº 280/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas à Comissão Interamericana de Direitos
Humanos e ao Sr. Hélio Bicudo, representante dessa Comissão no
Brasil, para adoção de providências, cópias das notas taquigráficas da
reunião realizada no Município de Minas Novas, em 7/3/2007.

Nº 281/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas ao Conselho Nacional e à Secretaria Nacional
de Direitos Humanos cópias do dossiê sobre a ocupação das terras do
Sr. Antônio Luiz de Azevedo, por parte da empresa Acesita Energética
e das notas taquigráficas da reunião realizada no Município de Minas
Novas, em 7/3/2007; e seja criada comissão, no âmbito da Secretaria,
para visita às terras em litígio.

Nº 282/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
sejam encaminhadas ao CAO-CA e à Corregedoria do Tribunal de
Justiça, para adoção de providências, cópias do dossiê sobre a
ocupação das terras do Sr. Antônio Luiz de Azevedo, por parte da
empresa Acesita Energética, e das notas taquigráficas da reunião
realizada em 7/3/2007, no Município de Minas Novas.

Nº 283/2007, da Comissão de Transporte, em que pleiteia seja
encaminhado ao Governador do Estado, ao Secretário de Transportes
e ao Diretor-Geral do DER - MG pedido de providências solicitando a
conclusão do Anel Norte, em Montes Claros.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Defesa do Consumidor (2) e dos Deputados Elmiro Nascimento,
Doutor Viana (2), Juninho Araújo e Adalclever Lopes.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura, de Segurança Pública e de Transporte e dos Deputados
Deiró Marra e Sávio Souza Cruz.
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Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Domingos Sávio) - Registramos a

presença do Deputado Dilzon Melo, nosso querido companheiro, que
atualmente é Secretário de Estado e sempre prestigia esta Casa
Legislativa com a sua história brilhante como parlamentar. Hoje presta
seus serviços ao Poder Executivo, sem jamais perder esse elo e esse
compromisso permanente com a Casa do povo mineiro. É uma
satisfação tê-lo aqui conosco.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, amigos presentes nas galerias e telespectadores da TV
Assembléia, meus cumprimentos. Quero hoje, de maneira sucinta,
fazer dois registros referentes à semana passada. Antes disso,
gostaria de mencionar que, hoje, o nosso querido amigo Deputado
Miguel Martini completa mais um ano de vida. Comunico esta data
festiva, desejando toda a felicidade do mundo a ele, que é nosso
companheiro de luta, sobretudo em defesa da vida.

O Deputado João Leite (em aparte) - Queria reunir-me a V. Exa.
nessa homenagem ao nosso grande companheiro Miguel Martini,
aniversariante do dia. Nossos abraços a esse querido amigo.
Obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado João Leite. Há
pouco conversei com o Miguel Martini, que mandou um abraço a
todos os Deputados desta Casa, onde deixou amigos e saudades.

Dois acontecimentos marcaram significativamente este meu início
de vida parlamentar, na semana passada. O primeiro se refere à visita
da Comissão de Participação Popular à Colônia Santa Isabel, em
Citrolândia. Considero essa visita um verdadeiro sucesso e uma
vitória do Poder Legislativo do nosso Estado, e também do povo que
recebeu seus representantes em suas comunidades. Acredito ter sido
a primeira vez que, de maneira oficial, a Assembléia se deslocou, em
comitiva, a uma colônia de hansenianos. Fomos muito bem recebidos
pelo Dr. Ricardo, Diretor da Colônia, e acompanhados pelo Dr.
Getúlio. Eu e o Deputado André Quintão percorremos toda a colônia,
fomos aos pavilhões feminino e masculino de tratamento, visitamos o
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centro de curativos e o acervo histórico e artístico. E visitamos
também um dos moradores mais conhecidos da colônia, por sua
história: o Sr. Paulo. Foi muito importante a ida da Comissão de
Participação Popular à Colônia Santa Isabel. A alegria daquelas
pessoas ao nos receberem nos emocionou e comoveu. Essa
satisfação também tomou conta do nosso coração. Há bastante
tempo, Sr. Presidente, atuo junto à Comunidade Mundo Novo, na
Colônia Santa Isabel - como já falei aqui algumas vezes -,
acompanhando de perto esse povo sofredor, mas também batalhador.

Hoje, a Colônia Santa Isabel é referência no tratamento de
hanseníase e suas seqüelas. O pavilhão de tratamento masculino
passou por recente reforma, ganhou novos aparelhos, o que
melhorará consideravelmente o atendimento aos pacientes. Vimos
também a tecnologia de ponta sendo utilizada em tratamento de
feridas. Considero necessário parabenizar o Governador Aécio Neves,
por meio da Fhemig, por essas melhorias e investimentos na colônia.
É um lugar de muito sofrimento e, como as demais, requer cuidados,
necessidades e demandas. Trouxemos algumas das demandas e
queremos transformá-las em requerimentos na Comissão de
Participação Popular, da qual fazem parte os Deputados João Leite,
Gustavo Valadares, Carlin Moura e André Quintão - que é o
Presidente.

Tenho a honra de ser Vice-Presidente dessa bela Comissão. Valeu
a pena termos ido à Colônia Santa Isabel acompanhados pela
competente assessoria desta Casa, pelos assessores do Deputado
André Quintão e pelos meus. Os repórteres e a equipe jornalística
desta Casa também nos acompanharam durante a visita, sobre a qual
a TV Assembléia fez uma matéria muito bonita. Eu não poderia deixar
de registrar a visita que fizemos à Colônia Santa Isabel, fato que,
acredito, engrandece não só o meu mandato, razão de eu estar aqui,
mas também esta Casa, pois a aproxima de realidades, até então, um
pouco distante.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Serei breve, a fim de não
tomar o tempo reservado a seu importante pronunciamento.

Parabenizo V. Exa., em razão do compromisso social, da ética e da
preocupação que tem com as questões sociais. Dessa forma, tem
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imprimido à Comissão de Participação Popular um perfil ainda mais
próximo dos movimentos sociais, das pessoas que fazem parte dos
segmentos mais esquecidos pela sociedade, por nós, da Assembléia,
e pela imprensa.

Como V. Exa. demonstrou, muito se tem avançado. Essa visita
serviu para demonstrar não só os avanços, mas também o que ainda
é preciso ser feito. Como coordenador desse processo e motivador da
visita, V. Exa. sabe que há questões importantes de titulação, de
adequação do transporte coletivo e de espaços públicos da Fhemig, a
fim de que cumpram bem o seu papel. Sabemos que a Assembléia
Legislativa tem esse importante papel. Pedi o aparte apenas para
cumprimentá-lo e destacar a contribuição que, em curto espaço de
tempo, V. Exa., como Vice-Presidente, tem dado à Comissão, junto
com os Deputados João Leite, Carlin Moura e Gustavo Valadares.
Obrigado.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Em primeiro lugar,
parabenizo-o pela brilhante iniciativa. V. Exa., que é detentor de
grande carisma, também possui a qualidade de levar luz às pessoas.
Acompanhei-o numa visita à mesma colônia, junto com o Senador
Tião Viana, que, na oportunidade, lançou um importante projeto.
Refiro-me ao lançamento da Campanha Nacional de Indenização das
Vítimas de Hanseníase, vítimas da política pública equivocada que o
País adotou. Então, pude perceber que V. Exa. mora no coração
daquelas pessoas. Agora, retorna à colônia, onde faz esse brilhante
trabalho. A comunidade merece, e V. Exa. está sempre levando-lhe
essa luz maravilhosa. Parabéns. Obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Agradeço ao Deputado Carlin Moura o
apoio. Considero especial a nossa Comissão, da qual tenho a honra
de fazer parte.

Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, querido Deputado João
Leite, tratarei também de um acontecimento de suma importância para
mim e, acredito, para todos nós. No dia 24, sábado passado, fui
convidado pelo Movimento Nacional de Defesa da Vida para participar
de um ato público na Praça da Sé, em São Paulo. Na verdade,
tratava-se de uma manifestação suprapartidária e ecumênica de
reprovação, protesto contra o projeto de lei que propõe a legalização
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do aborto até os nove meses de gestação. Estive lá em nome da
Frente Parlamentar em Defesa da Vida, recém-editada por nós, e tem
a assinatura de quase todos os senhores aqui presentes. Esse ato
reuniu diversas autoridades políticas, civis e religiosas. Aliás, eu
representei o nobre Deputado Miguel Martini, que não pôde
comparecer. Gostaria de citar algumas autoridades que lá estiveram:
D. Nelson Westrupp, Presidente do Conselho Episcopal Regional Sul
1 da CNBB; Dr. Cícero Harada, Presidente da Comissão da Defesa da
República e Democracia da OAB de São Paulo; Sheik Jihad Hassan
Hemeda, representante do Diretor do Centro Islâmico do Brasil; Bispo
Adriel de Souza Maia, da Igreja Metodista; Dra. Marília de Castro,
Coordenadora do Comitê Estadual do Movimento Nacional em Defesa
da Vida; Nestor Masotti, Presidente da Federação Espírita Brasileira;
Dra. Marlene Nobre, médica; Dr. Rogério Pinto Coelho Amato,
Secretário Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social; Dra.
Lilian Piñero, biomédica, cientista e pesquisadora da Unifesp;
Deputado Reinaldo, nosso companheiro; Dra. Alice Teixeira,
professora associada de biofísica da Unifesp-EPM, na área de
biologia celular; Reverendo Auri Vieira Reynaldet, membro da
Diretoria Nacional da IPI do Brasil; e o nosso querido Pe. Marcelo
Rossi, grande amigo e uma das pessoas que mais me incentiva nessa
nova missão. Além desses, uma grande multidão superlotou a Praça
da Sé e levantou bandeiras, uma delas a bandeira em defesa da vida
e contra o aborto, crime, na minha concepção, hediondo, pois
assassina as pessoas mais indefesas - os embriões, os fetos que
estão no ventre da mãe.

Deputado João Leite, hoje não terei tempo hábil para discorrer sobre
esse assunto, do qual estou ciente, pois há cerca de 12 anos, vivo
essa realidade. Além de vivê-la por causa do movimento de que
participo, vivo-a também como médico-veterinário, já que me
especializei em manipulação e em transferência de embriões de
eqüinos. Tenho acompanhado esse processo de manipulação de
embriões desde a sua concepção e do seu deslocamento para o
útero. Sabemos que a vida começa na concepção, e o sofrimento do
aborto também começa na concepção.

Em breve, usando o art. 70, se Deus quiser, quero discorrer sobre
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esse assunto com mais tempo. Apresentarei fotos e depoimentos de
cientistas para mobilizarmos toda a população e mostrar-lhe que a
vida começa, até digo, antes da concepção. Deputado João Leite,
trouxe a Bíblia, onde no 1º Capítulo Jeremias diz: “Antes de formar-te
no seio da tua mãe, eu já contava contigo”. “Antes de saíres do ventre
eu já te consagrei”. Esse projeto de lei é absurdo e precisa de ter
nossa total rejeição. Concedo aparte ao Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte) - Não tenho tempo para aparteá-
lo como gostaria e o assunto merece, mas, Deputado Eros Biondini,
quero dizer-lhe que estou totalmente inscrito nessa luta. Eu, minha
família, minha Igreja e o grupo que tive oportunidade de criar com
outros atletas - Atletas de Cristo -, sou um dos fundadores e está em
mais de 50 países. Estamos inscritos com a nossa vida nesse tema
em Defesa da Vida, contra o aborto. Estou inscrito ainda para falar
sobre esse tema. E também a partir da frente parlamentar. Estou
também nessa luta.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado. Gostaria de dizer que também
essa Casa terá uma bandeira, um mastro para sustentá-la. Enquanto
estivermos aqui nesses quatro anos ela não será descerrada - a
bandeira da luta em defesa da vida. Encerrando, gostaria de mais
uma vez citar uma linda passagem onde o salmista David diz:
“Senhor, me sinto seguro em suas mãos como uma criança se sente
no ventre da sua mãe”. Hoje, infelizmente, essa frase é ameaçada,
porque não há segurança por meio desses projetos de lei. Registro a
presença do meu pai, do meu irmão e de alguns amigos nas galerias,
o que me alegra e me surpreende. Nossa bandeira é a luta em defesa
da vida, a luta contra a cultura da morte e do aborto. Dizemos “não” a
isso e “sim” à vida. Obrigado.

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

O Deputado Deiró Marra - Sr. Presidente, senhoras, senhores,
telespectadores da TV Assembléia, estamos nesta tribuna por várias
razões. Começaremos pelos agradecimentos - por que não dizer? -
das conquistas. Houve conquistas para as nossas regiões e, acima de
tudo, para o povo mineiro. Em Minas, temos de trabalhar
diuturnamente pela segurança, pela educação, pela saúde e pela vida,
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como bem defendeu o Deputado Eros Biondini.
Nesse linear, agradeço ao nosso Governador, que, brilhantemente,

atendeu ao clamor do povo da região de Patrocínio, concedendo a
transformação da 87ª Companhia de Polícia Militar, que fazia a
guarnição na nossa região, em 46º Batalhão da Polícia Militar. Depois
de muito tempo e de uma árdua e frutífera luta pela segurança na
nossa região, foi uma conquista histórica, que, a exemplo de outras,
também foram agraciadas.

Desde o primeiro dia de nosso mandato, não medimos esforços para
concretizar esse grande sonho. Realizamos diversas audiências e
contamos com o empenho do Governador Aécio Neves, que
oficializou a implantação do Batalhão em Patrocínio. Reporto-me aos
idos de 2004 e 2005, quando estava na Presidência do Conselho de
Segurança, instituição que tivemos a honra de fundar há mais de 10
anos. Foi modelo dos Conseps, nascendo em Patrocínio, laboriosa
cidade, que, com sua comunidade, com o clamor de seu povo pode
dar exemplo para Minas, por meio da união da comunidade, e mostrar
que esse Estado tinha um lugar, uma saída, um novo objetivo em
relação à segurança.

Confessamos que, hoje, sentimo-nos extremamente satisfeitos com
a implantação do 46º Batalhão da PM, uma vez que o crescimento da
violência e da criminalidade em nossa região é fato inconteste. Esse
clamor foi atendido, o que pode ser comprovado pelo cidadão. Diante
dos esforços tradicionais da Polícia Militar, reconhecemos as
limitações das técnicas e táticas atuais. Não obstante isso, também
somos obrigados a estender aqui o nosso louvor e o nosso mérito a
essa tão grandiosa corporação que orgulha todos os mineiros,
mártires da Inconfidência.

A nossa região clamava por maior segurança, e Minas continua
clamando. Tenho certeza de que esse clamor chegará ao ouvido do
Sr. Governador, e, na medida do possível, as demandas serão
atendidas.

O cenário estadual se torna fundamental, e a importância da
descentralização de comandos mostra que o caminho tem sido
percorrido e perquirido por nosso governo. Somos gratos pela
dedicação demonstrada nesse empenho, pelo nosso ilustre Vice-
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Governador, Dr. Antônio Augusto Anastasia, juntamente com o
Secretário de Estado de Defesa Social, Dr. Maurício Campos, que
também não mediu esforços para a conquista desse batalhão para a
nossa cidade. Ganhou Minas e ganhou a região do Alto Paranaíba,
porque hoje se pode ver o desenvolvimento e a geração de riqueza,
pois, junto à segurança, vem, com certeza, a geração de riqueza. A
eles, os nossos reconhecimentos e méritos.

Em nome da população de Patrocínio e região, quero dizer, mais
uma vez, que, sem essa segurança assegurada, garantida, jamais
teríamos o crescimento e a garantia de novos investimentos para
Minas e para Patrocínio e região. Sr. Presidente, a partir de agora,
mudarei o foco deste discurso, pois hoje demos início a uma
discussão fundamental, que, para nós, será tema de debates
calorosos que por aqui acontecerão. Quero crer que essa questão do
plano lançado pelo Ministro da Educação, motivo de debates, inclusive
de reunião conjunta entre a nossa Comissão e a Comissão de
Participação Popular, levou-nos a aprofundar os debates sobre o
Fundeb.

Hoje há uma questão premente, a revisão dos censos, para que
Minas possa ganhar com a elaboração do censo escolar e para que
as nossas creches, que não estão sendo incluídas nesses censos
com os números atendidos, sejam mapeadas. Assim, ao participarmos
hoje de audiência pública na reunião da comissão, pudemos apontar
os caminhos que vamos perquirir junto com a nossa Secretária de
Educação, Profa. Vanessa, pela qual tenho a mais profunda
admiração. A Comissão de Educação, ao lado da Secretaria de
Educação, poderá buscar os melhores caminhos para a equalização
do censo da forma mais rápida possível. Assim, as crianças que se
encontram nas creches serão informadas para que o Fundeb tenha
ciência desses números e para que parte da verba federal realmente
seja alocada a Minas.

É importante ressaltar isso, pois é exatamente esse o nosso trabalho
parlamentar: ouvir e ir até as bases buscar as dificuldades
encontradas pelos professores, pelas escolas e pelas Prefeituras.
Somos um canal, um catalisador para fazer com que o governo do
Estado tenha a melhor informação nas mãos, a fim de que ele possa
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repassá-la ao governo federal. Isso é muito importante, tendo em vista
que faz parte do efetivo trabalho demonstrado pelas comissões. A
Comissão de Educação tem dado mostra desse trabalho.

Sr. Presidente, permita-me abrir um parêntese sobre a informação
que vou apresentar, relativa ao nosso descontentamento.

Temos em mão as notas taquigráficas do discurso do nosso
companheiro Ademir Lucas, que fez menção à Comissão de
Educação, incluindo seu trabalho em outras cidades. Tivemos e temos
a certeza de um trabalho sério, feito de forma muito competente e
coesa. O nosso objetivo é levar esta Assembléia ao interior, cumprir o
nosso papel ouvindo os que realmente precisam ser ouvidos. A
Assembléia não tem como receber todos aqui.

Tivemos a felicidade de realizar audiência pública, na semana
passada, em Contagem, junto com o companheiro Carlin Moura. Lá a
Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia discutiu um caso
premente, que diz respeito à utilização do Parque Fernão Dias e ao
Sesu. Quero crer que cumprimos a nossa missão de levar àquela
comunidade todo o empenho, para que o questionamento suscitado
pelas cidades de Betim e Contagem fosse resolvido de maneira clara
e objetiva.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Deputado Deiró Marra,
Presidente da Comissão de Educação, parabenizo V. Exa. pela
brilhante audiência pública realizada no Município de Contagem e
reforço as suas palavras. Parece que alguns colegas, em que pese a
seus anos de experiência na vida parlamentar, não tomaram o
cuidado de ler com cautela o Regimento Interno da Casa. As regras
são claras e transparentes ao estabelecerem que as audiências
públicas destinadas a ouvir convidados não exigem quórum para
instalação, ou seja, elas podem realizar-se com a presença de um,
dois ou mais parlamentares. Em Contagem, o objetivo era justamente
ouvir os convidados, que prestaram muitos esclarecimentos à
população local.

É importante salientar que o nosso Regimento Interno tem uma
ferramenta fundamental: as audiências públicas. Deputado André
Quintão, Presidente da Comissão de Participação Popular, talvez essa
seja a parte mais sublime do nosso Regimento, porque é o momento
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que temos para ouvir a comunidade. Portanto, V. Exa. está de
parabéns. Aconselho aos nossos colegas Deputados, mesmo os mais
experientes que nós, que chegamos agora, terem mais cautela e
lerem com carinho o Regimento Interno desta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Deiró Marra - Muito obrigado, Deputado Carlin Moura.
Conhecemos bem os detalhes do Regimento, mas não entrarei na
seara da questão, se as notas estão contra ou não o Regimento.
Realizamos um trabalho que sempre nos propusemos a realizar. No
dia da posse, fizemos isso com os colegas parlamentares,
posicionando-nos atentos a ouvi-los.

Convidamos todos a participar da realização dessa audiência
pública da nossa Comissão, que tem cinco membros atuantes. O
nosso objetivo foi alcançado, e levamos, sim, para aquelas cidades, a
Assembléia, representada por seus parlamentares. Buscamos a
solução dos problemas, porque é isso o que realmente precisamos
fazer.

Finalizando, Sr. Presidente, gostaria de estender as nossas
felicitações à exemplar Escola Atenas, da nossa cidade de Patrocínio,
pelos excelentes resultados obtidos. Seus alunos obtiveram as
melhores notas da região no Exame Nacional do Ensino Médio -
Enem. Isso demonstra que Patrocínio, no Alto Paranaíba, tem dado
mostra de competência através dessa escola, que atende também
com bolsa aos alunos mais carentes.

Gostaria também de estender nossos votos de felicitações à Escola
Estadual Dom Lustosa, escola de padres, da qual com muita honra
sou ex-aluno, e que tem dado exemplo.

Finalizando, Sr. Presidente, sabemos da importância do ensino e
que Minas Gerais, por meio do governo Aécio Neves, tem feito muito
nessa área. Debatemos exaustivamente sobre isso. Portanto temos a
consciência de que, à frente dessa Comissão, trabalharemos
diuturnamente para não somente ajudá-lo, mas também a Secretaria,
a fim de que o ensino em Minas seja de formação crítica, que, acima
de tudo, possa avaliar, e os mineiros possam crescer com sua
educação. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
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O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,
imprensa, público que nos vê pelas galerias e pela TV Assembléia,
funcionários da Casa; gostaria de iniciar falando da importância que o
nosso Governador Aécio Neves tem dado à segurança pública do
nosso Estado. Aliás, no final do ano passado, quando se reuniu com a
nossa bancada, foi claro e, com muita ênfase, disse-nos que, cada
vez mais e melhor, continuaria trabalhando em todos os setores que o
Estado já estava caminhando e avançando; porém a segurança seria
a vitrine do seu segundo mandato.

Venho aqui hoje, num ato de agradecimento ao Governador Aécio
Neves, que atendeu ao apelo não somente nosso, mas também do
Prefeito da nossa cidade de Curvelo e dos nossos Vereadores. Há um
ano, estivemos com o Governador para solicitar-lhe atenção especial
em relação à segurança da nossa região central de Minas, mais
precisamente em torno da região da nossa Associação dos Municípios
do Médio Rio das Velhas - Amev. Ele nos atendeu, nomeou e criou
não somente na nossa região, mas também em várias outras do
nosso Estado, algumas regiões militares da Polícia Militar. Por
exemplo, ao criá-la em Curvelo, leva para lá Companhias
Independentes da Polícia Militar, companhia especial da área de meio
ambiente e batalhões. Com isso, reforça a segurança, traz melhorias
no policiamento e contribui para a segurança do povo do nosso
querido Estado.

Por ser o coração de Minas, a Cidade de Curvelo está
estrategicamente posicionada para atender a todos os Municípios
daquela região. Desejo trazer a público o meu agradecimento ao Dr.
Maurício Campos Júnior, nosso Secretário de Estado de Defesa
Social, e ao Coronel Hélio dos Santos Júnior, Comandante da PM. A
união de todos foi decisiva para a instalação dessa regional da Polícia
Militar em Curvelo. Isso é muito importante, porque nos dá mais
tranqüilidade, traz desenvolvimento, faz crescer a cidade e a região.
Ninguém vai para uma cidade sem segurança. Esse é um assunto
extremamente importante que eu queria trazer ao conhecimento desta
Casa e de todos que nos vêem.

Trago, ao mesmo tempo, o agradecimento do Prefeito Maurílio
Guimarães, que vem fazendo uma bela administração. Ele tem sido
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parceiro da Polícia Militar e da Polícia Civil, sem medir esforços para
estar atento às necessidades da nossa polícia.

Gostaria de dizer também que, depois de amanhã, nos
encontraremos com Dr. Marco Antônio, Chefe da Polícia Civil, para
iniciarmos os entendimentos para a instalação de um comando da
Polícia Civil mais amplo na nossa região. Já que as duas Polícias
caminham unidas, trabalhando e somando pelo bem da sociedade
desde o início do governo Aécio Neves, vamos equiparar as nossas
Polícias, para que ambas continuem prestando esse grande serviço à
região central de Minas.

Quero também destacar o investimento anunciado pela Usiminas, de
US$2.600.000.000,00, correspondendo a mais de
R$5.400.000.000,00, o que possibilitará a produção de 7.000.000t de
aço em Ipatinga, a partir do ano de 2010, permitindo um aumento da
produção em 45%. Segundo reportagem publicada no jornal “Estado
de Minas”, o projeto já foi aprovado pelo Conselho de Administração
da Usiminas, constituindo a primeira etapa de um plano maior de
crescimento, depois do ano 2010, que incluirá uma expansão de mais
de 3.000.000t anuais de aço e investimento de US$2.600.000.000,00.
O Presidente daquela empresa, Rinaldo Campos Soares, que há
muito tempo faz um grande trabalho, informou que, em março de
2008, terá início a construção do projeto de expansão, que incluirá um
novo e moderno alto-forno.

Considerando todos os projetos anunciados e em andamento pelo
Grupo Usiminas no Brasil, teremos investimentos da ordem de
US$8.400.000.000,00 até o ano de 2015. São de empresas desta
envergadura que o nosso Estado e o nosso país precisam. O
investimento nos traz muito emprego e desenvolvimento. Precisamos
desses projetos e damos a todos o nosso apoio. Parabenizamos a
Usiminas, que acaba de receber em seu quadro de administradores o
magnânimo Wilson Brumer que, por mais de quatro anos, prestou
serviços ao nosso Estado na Secretaria de Indústria, Comércio e
Desenvolvimento.

Com essa aquisição, com esse pulmão novo, tenho certeza de que a
empresa ganha mais competência e capacidade para crescer e trazer
desenvolvimento a nosso Estado e ao País.
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Ainda nesse assunto, desejo frisar que a Samarco Mineração,
empresa exportadora principalmente do grupo Vale do Rio Doce,
registrou recorde de exportação, e a produção em Minas Gerais
atingiu mais de 15.300.000t em 2006, em comparação com as
14.900.000t em 2005. A maior parte das vendas foi para a China -
cerca de quase 30% -, entretanto, houve redução dessas vendas ao
gigante asiático em relação ao ano anterior, 2005. Já os negócios
para a Europa cresceram de 17% para 21%. Comprovadamente, a
Samarco é outra grande empresa que beneficia e engrandece o nosso
Estado.

Queremos citar ainda a empresa multinacional Alstom, que assinou,
neste mês de março, protocolo de intenções junto à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico para a instalação de unidade
em Belo Horizonte. Esse é outro motivo de aplauso para a economia
mineira e de muita alegria para todos nós, mineiros, pois esse é mais
um sintoma de crescimento da nossa economia, que será
incrementada com tal ação. Os negócios dessa multinacional,
conhecida por sua atuação nos setores de energia e transporte, serão
voltadoas para soluções ambientais para mineradoras e siderúrgicas
em Minas. Em três anos, os investimentos da Alstom atingirão cerca
de R$40.000.000,00. Consideremos necessário fazer esses registros,
pois, quando acontecem falhas dessas mineradoras, como Presidente
da Frente Parlamentar das Empresas Mineiras, não deixamos de
denunciá-las e de cobrar delas responsabilidades, como ocorreu em
Miraí, há meses. Cobramos a responsabilidade da empresa, e agora,
neste momento de regozijo, precisamos fazer a nossa manifestação e
trazer os fatos ao conhecimento do povo mineiro.

O terceiro assunto sobre o qual quero tecer considerações, pois é
muito importante, é o aniversário de 16 anos do Código de Defesa do
Consumidor, completados no último dia 15 de março. Esse foi, para
todos nós, um grande avanço, não só para Minas, mas também para
todo o País. O Código do Consumidor realmente trouxe conquistas
extraordinárias para a população. Ele resgatou e está preservando os
direitos dos consumidores, que anteriormente não tinham
praticamente nenhuma garantia diante de problemas com os produtos
adquiridos. Hoje é diferente: temos a ação maiúscula de um órgão que
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presta um grande serviço de valorização dos direitos da sociedade. O
Código é um marco para a defesa dos consumidores brasileiros, e o
período de incerteza e dúvidas em que vivíamos foi superado, ficou
para trás.

Sempre que comentamos sobre o Código de Defesa do
Consumidor, lamentamos o fato de, até hoje, o governo não ter
regulamentado também o Código de Defesa do Contribuinte. O
contribuinte gera recursos e empregos. Há vários anos, votamos,
nesta Casa, o Código de Defesa do Contribuinte. Isso ocorreu no
governo Itamar Franco. O contribuinte tem, por vezes, os seus direitos
desrespeitados, e precisamos dar garantia a essas pessoas que
produzem o desenvolvimento, que geram renda e emprego em nosso
Estado.

O Código de Defesa do Consumidor completa 16 anos. Solicito, por
meio da Secretaria de Fazenda do nosso Estado, que o Governador
faça os últimos acertos para a sua regulamentação. O nosso objetivo
é que os dois Códigos vigorem igual e simultaneamente, dando direito
também a esse setor da sociedade que tanto contribui para o
desenvolvimento do nosso Estado. Essas são as nossas
considerações. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, a Assembléia Legislativa realizou hoje pela manhã - e já
foi aqui relatado pelo Presidente da Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática, Deputado Deiró Marra - uma audiência
pública conjunta com a Comissão de Participação Popular. Eu
chamaria a atenção dos Srs. Deputados, das Sras. Deputadas e da
imprensa, pois o tema tratado é importante e está relacionado à
política de educação infantil em Minas Gerais.

No Brasil, particularmente agora nos meses de março e abril, está-
se realizando o censo escolar anual. Em Minas Gerais, há uma
subnotificação de matrículas da educação infantil no que concerne a
crianças atendidas em creches comunitárias e creches filantrópicas. O
que isso quer dizer e o que representa? Todo recurso partilhado entre
União, Estados e Municípios para a educação tem por base o censo
escolar, ou seja, crianças e adolescentes matriculados nos vários
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níveis e etapas - ensino infantil, fundamental e médio -, e nas várias
modalidades de ensino - educação de jovens e adultos, ensino básico,
educação especial e ensino técnico-profissionalizante.

A coordenação do censo escolar é de responsabilidade do Inep, um
instituto vinculado ao Ministério da Educação. O Inep compartilha a
operacionalização desse censo com Estados e Municípios. Há um
questionário e uma regra básicos. Chamo a atenção das Deputadas e
dos Deputados para o que acontece em Minas Gerais. No Estado, por
um acordo feito entre a Secretaria e o Inep, é retirada do censo
escolar uma pergunta referente às entidades filantrópicas e
comunitárias que ainda não têm a autorização de funcionamento -
inscrição nos sistemas municipal e estadual de educação.

Por exemplo, há uma creche num Município mineiro. Ela existe, tem
centenas de crianças atendidas e geralmente não recebe nenhum
recurso da Prefeitura ou do Estado. Quando há, é aquele convênio da
série histórica da antiga Legião Brasileira de Assistência, hoje
comandando pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Em muitos
casos, essa creche não tem apoio alimentar, dependendo da doação
de pessoas de boa-vontade ou de um sacolão. Os profissionais,
geralmente, não têm a habilitação necessária ou nem sequer a
adequada remuneração.

A entidade, portanto, tem dificuldade de se adequar aos critérios de
funcionamento e registro do Sistema Estadual de Educação. Em
Minas, essa criança não é contada para efeito do censo escolar. É
como se ela não existisse. O que isso significa? No momento de
direcionar os recursos, essa criança não é contada. Se não é contada,
o Município não receberá alimentação escolar nem recursos
financeiros para aplicar na creche a fim de melhorar o atendimento.

Hoje realizamos uma audiência pública com a presença de vários
representantes da educação infantil, entre eles os fóruns mineiro e
brasileiro de educação infantil, e a União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Ensino Infantil, além da participação de vários
Deputados e Deputadas, alguns dos quais estou vendo aqui,
Deputados Carlin Moura, Deiró Marra, Eros Biondini e Deputada Ana
Maria Resende.

Há alguns dias, realizamos uma audiência pública na Assembléia
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para incluir as creches comunitárias na partilha de recursos do
Fundeb. Levamos um abaixo-assinado ao Congresso, e hoje soube
que a Deputada Fátima Bezerra incluiu nossa sugestão em seu
relatório, ou seja, a de incorporar as creches conveniadas ao poder
público para efeito de recebimento do Fundeb. Foi uma luta nacional
com a presença desta Casa. Agora, aguardamos a votação pelo
Congresso.

O censo escolar feito em 2007 servirá de referência para a partilha
de recursos em 2008. De que adiantará garantirmos que o Fundeb
possa destinar recursos proporcionais às matrículas do ensino infantil
diretamente gerenciado pelo poder público - seja em que nível for,
mas principalmente pelo municipal, ou pelas entidades conveniadas a
ele -, atendendo creches comunitárias e filantrópicas, se, na hora da
partilha, Minas Gerais, por uma decisão que não compreendo, não
apresenta no censo escolar as entidades que efetivamente prestam
atendimento na rede infantil que não é conveniada, mas que existe na
rede filantrópica e comunitária.

É importante vir à tribuna fazer esse apelo publicamente. Apelo para
que a Secretaria de Educação mude esse critério e estimule os
Municípios a criar os seus sistemas municipais de educação. E que
esses sistemas estimulem as entidades da sociedade civil a entrar
com a solicitação de autorização de funcionamento. E, enquanto
essas entidades não cumprirem todos os requisitos, que as crianças
atendidas constem do censo escolar. Do contrário, trata-se de um jogo
de soma zero: a entidade não pode ter um profissional habilitado, uma
instalação digna nem uma brinquedoteca; o Município não tem
recurso para apoiar; e o Estado se nega a reconhecer que aquela
criança está sendo atendida. O recurso não vai para o Município nem
para a creche, e a criança continua sendo atendida em situação
precária, enquanto o Município não provê o bom atendimento àquela
entidade.

Reitero o apelo para que o Estado mude esse critério. Cito o
exemplo de Belo Horizonte e do Prefeito Fernando Pimentel relativo
às creches comunitárias. Há alguns anos, desde os governos Patrus,
Célio e Pimentel, com a Prefeitura, foi feita a transição. Hoje, o modelo
é compartilhado. As creches estão subordinadas ao sistema municipal
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de educação, com apoio das Secretarias Estaduais de Abastecimento
e de Assistência Social nas áreas alimentar e social, respectivamente.
A Prefeitura fez um mutirão para autorizar cerca de 200 creches
comunitárias a fazer a sua inscrição, e o censo escolar de Belo
Horizonte incorpora todas as crianças das creches comunitárias.
Houve vontade política do Prefeito Pimentel, um movimento articulado
das creches comunitárias, e nós, do movimento, acompanhamos e
lutamos para que a Prefeitura assim procedesse.

Agora queremos que a mesma coisa ocorra no âmbito estadual. Já
solicitei ao Líder do governo, Deputado Mauri Torres, e ao Deputado
Deiró Marra, que preside a Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática, uma audiência com a Secretária Estadual de
Educação. A hora é agora; o censo escolar é agora. É preciso que
essas unidades de ensino infantil não conveniadas tenham o código
de estabelecimento para que acessem, de maneira informatizada, o
censo escolar do INEP e entrem com o registro das crianças. Do
contrário, milhares de crianças de Minas ficarão sem o recurso. Vejo
tanta cobrança sobre pacto federativo e investimento do governo
federal! Basta o governo do Estado, por meio da Secretaria de
Educação, ampliar o censo escolar real das crianças das unidades
filantrópicas e comunitárias de educação infantil para que venha mais
recurso para a educação infantil e a alimentação escolar em 2008.
Essa é uma luta suprapartidária do movimento de educação infantil
nacional e estadual, e está na dependência de uma decisão do
Estado.

E, para não dizer que só estou apontando as falhas do governo do
Estado, quero dizer que, se o Estado restringe, o Inep, que é federal,
tem de fazer a sua parte: buscar ampliar esse censo escolar. Portanto,
apelo ao Inep para que acompanhe mais de perto essa situação. No
censo escolar de 2005, constavam 11 mil crianças atendidas em
creches comunitárias. Só em Belo Horizonte, há 23 mil crianças. Com
certeza, o próximo censo terá esse número, pois, como já disse, a
Prefeitura já cadastrou todas elas.

Por fim, aproveitando os 2 minutos finais, quero convidar as
Deputadas e os Deputados a participar da reinstalação da Frente
Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente. Amanhã, às
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14h30min, no auditório desta Assembléia Legislativa, a Comissão de
Participação Popular, atendendo a solicitação da Frente de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente, reinstalará a Frente
Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembléia
Legislativa. Essa Frente funcionou na legislatura de 1998 a 2002, e
tive a honra de coordenar a sua implementação na legislatura de 2002
a 2006. Agora, com a adesão de mais de 55 parlamentares, vamos
reinstalá-la a partir de amanhã, numa audiência pública da Comissão
de Participação Popular.

O mais importante, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e
telespectadores, é que a agenda política dessa frente parlamentar é
sugerida pelos movimentos sociais. Então, na audiência pública de
amanhã, os movimentos sociais presentes nos dirão quais os pontos
prioritários a ser enfrentados, até para que façamos um trabalho
integrado com as demais comissões permanentes da Casa.

Deixo aqui o apelo. Acredito que a Secretária de Educação tenha
sensibilidade para acolher essa reivindicação do movimento e da
Assembléia Legislativa, pois é da área de educação. Solicitamos a
análise dessa situação e uma audiência das duas Comissões, a de
Educação e a de Participação Popular. As crianças de Minas Gerais
efetivamente atendidas podem e devem receber os recursos federais,
e, isso, só depende de uma decisão do governo do Estado: incluir
creche comunitária e filantrópica no censo escolar. Obrigado, Sr.
Presidente.

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

O Deputado Roberto Carvalho - Querido Presidente, Deputado
Doutor Viana; querido Deputado Dalmo Ribeiro Silva; companheiros e
companheiras; e telespectadores da TV Assembléia. Só poderia vir de
Ouro Fino a gentileza do Deputado Dalmo Ribeiro Silva de ceder-me
este espaço.

Sr. Presidente, no sábado passado, em Ubá, iniciamos as
comemorações dos 150 anos de história da nossa querida Ubá: o
sesquicentenário de nascimento cívico. Já dizia o grande poeta
mineiro, o nosso Guimarães Rosa: “Minas são várias, Minas são
muitas, Minas é onde a encruzilhada encontra a curva, os horizontes
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encontram as montanhas. Minas das culturas, das gentes, homens e
mulheres construindo o amanhã, labutando, criando, fazendo...”.

Na Zona da Mata, nascida dos caminhos dos tropeiros errantes, a
nossa Ubá, cidade carinho, está completando, neste ano, meu amigo
Deputado Durval Ângelo, 150 anos. Ubá de Ary Barroso, o grande
poeta e músico. Ubá do Senador Levindo Ozanam Coelho, do
Governador Ozanam Coelho, do Prof. Pires da Luz, que formou
gerações e gerações ubaenses.

Ubá do Dr. Fecas, do Ginásio São José, que marcou o ensino, a
cultura e o saber de Minas, do Brasil e do mundo. Ubá do Dr.
Campomizzi, um dos grandes Promotores da história do Ministério
Público. Ubá do Sr. Pedro Soares, um lenhador que fez a vida com o
machado, meu querido Sebastião Helvécio, mas, acima de tudo, com
a dignidade do trabalhador, construindo família e imagem na
comunidade. Ubá do combativo Euro Arantes. Ubá do Prof. Albino, da
Escola de Direito da UFMG. Ubá do Prof. Toninho Preguiça, com seu
velho e querido PMDB, da época de luta pela resistência à ditadura.
Ubá da Profa. Loreto, uma das grandes historiadoras que tivemos na
rede de ensino público, em Minas Gerais; do ator Mauro Mendonça;
de Nélson Ned; dos industriais José Parma e Lincoln César, que
colocaram o Município como o segundo pólo moveleiro da indústria
nacional. Ubá da fé de Pe. Cornélio; do escritor Antônio Olinto,
presente na Academia Brasileira de Letras. Ubá do Tamanquinho,
grande cronista e poeta do futebol ubaense. Ubá de Xavier Pereira, o
jornalista do “Em Dia com a Notícia” e suas mais de 10 mil edições
ininterruptas. Ubá do grande Edson Furtado Caiaffa, o grande “canife
de canife” do jornal “O Canivete”, que resistiu à ditadura e funcionou
durante décadas. Era um jornal, meu querido Sebastião, que tinha
correspondentes no Rio, em Belo Horizonte, em Milão, em Londres e
em Paris, naquela época, para se ter uma idéia.

Ubá dos grandes craques Guará e Nicola, a maior dupla de
artilheiros que encantou os gramados mineiros e nacionais. Ubá de D.
Amália; de João Conrado; da pianista D. Carminha, sobrinha de Ary
Barroso; de Antônio da Paixão Carneiro, pioneiro na luta ambiental; de
Ferdy Carneiro, fundador da Banda de Ipanema; dos Montezzi; dos
Gonçalves; do Dr. Ary, ex-Deputado Estadual; do querido Deputado
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Ibrahim Jacob, do PDT de Sebastião Helvécio e de Brizola - um
brizolista do grupo dos 11. Ubá dos De Felippo; dos D'Ávila; dos
Monteiro de Castro; dos Brandão Teixeira; dos Felix; dos Mazzei; dos
Aleixo; dos Santos e seus automóveis.

Enfim, Ubá de homens e mulheres famosos, anônimos, guerreiros,
que juntos construíram uma história bela e vigorosa e, acima de tudo,
construíram a cultura da convivência, da harmonia, da seriedade, do
trabalho e da dignidade. É tudo isso e muito mais que iremos
comemorar no dia 3 de julho deste ano. Parabéns a todos os que
construíram essa história e aos que hoje constroem e fazem a história
da nossa cidade-carinho.
  A generosa terra da manga, da política, da cultura e dos móveis nos
abraça a todos, exalando sempre o perfume da solidariedade. São
150 anos de carinho à vida e a Minas, com Minas, por Minas e em
Minas, a todo tempo. Obrigado, Sr. Presidente, e parabéns à nossa
Ubá.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o

Requerimento nº 194/2007 seja distribuído à Comissão de Direitos
Humanos, em razão da natureza da matéria. Sendo assim, o referido
requerimento fica aprovado, nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 9, e o prazo para a apresentação do recurso previsto
no art. 104 do Regimento Interno inicia-se com a publicação desta
decisão.

Mesa da Assembléia, 28 de março de 2007.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência
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A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados,
nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 279 a 282/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, e 283/2007, da Comissão de Transporte. Publique-se para
os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 27/3/2007, dos
Requerimentos nº 118/2007, do Deputado Eros Biondini, e 151/2007,
do Deputado Doutor Viana; de Segurança Pública - aprovação, na 5ª
Reunião Ordinária, em 27/3/2007, dos Requerimentos nºs 22/2007, do
Deputado Gustavo Corrêa, 61/2007, do Deputado Célio Moreira,
100/2007, do Deputado Carlin Moura, 122/2007, do Deputado Padre
João, e 127/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz; e de Transporte -
aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 27/3/2007, dos
Requerimentos nºs 90 e 91/2007, do Deputado Agostinho Patrús
Filho, 101/2007, do Deputado Carlin Moura, 107/2007, do Deputado
Delvito Alves, 139 e 140/2007, do Deputado Célio Moreira, 152/2007,
do Deputado Doutor Viana, e 159/2007, do Deputado Juninho Araújo
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Elmiro Nascimento,

solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.685/2006. A
Presidência defere o requerimento em conformidade com o inciso
XXXII do art. 232 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Defesa do

Consumidor, solicitando seja encaminhado ao Sindicato das
Transportadoras de Transporte Rodoviário pedido escrito de
informação sobre o levantamento dos prejuízos causados pela má
conservação da Rodovia BR-135 nos anos de 2006 e 2007. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando
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seja encaminhado ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal
pedido de informação sobre o número de acidentes ocorridos na BR-
135, nos anos de 2006 e 2007. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Juninho Araújo, em que pleiteia seja
enviado ofício ao Diretor-Geral do DNIT, solicitando-lhe informações
acerca das obras na BR-381, no Município de Santa Luzia,
especificando o número de contratos e convênios firmados, o
montante de recursos aplicados, bem como o prazo determinado para
o término da obra. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Wander Borges.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, o requerimento do
Deputado Juninho é de extrema importância. Temos uma obra na BR-
381, na divisa de Sabará com Santa Luzia. No final de 2004, assinei
um primeiro convênio para o início daquela obra. Já se passaram os
anos de 2005, 2006, e estamos em 2007, mas até agora ninguém
sabe onde vai parar aquilo. Essa situação tem causado transtornos e
mais transtornos para toda a sociedade. Há muitos engarrafamentos.
Há dias em que ficamos de 4 a 5 horas parados. Imaginem se isso
acontece com uma ambulância! O paciente acabará morrendo a
caminho do hospital.

Essa obra está sob a responsabilidade do Exército Brasileiro, com
aporte de recursos do DNIT. Temos de discutir essa situação, pois é
preciso criar uma metodologia que dê condição de se ter maior
velocidade para essa obra, a fim de que seja entregue o mais rápido
possível. É inadmissível o que tem acontecido ali em Santa Luzia. A
obra é bonita, é boa, e trará benefícios. Mas a obra tem de ter início e
término.

Quando se apresenta uma obra daquele porte, infere-se que os
recursos já estão assegurados, em dotações orçamentárias. Esse
requerimento veio em boa hora, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Adalclever Lopes, solicitando seja
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oficiado à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, para que
informe sobre os critérios utilizados no procedimento referente à
negativa de autorização de compra da Way Tv, concessionária de
serviço público de transmissão de TV a Cabo em Minas Gerais, pela
Oi Telecomunicações. Conforme informações já obtidas, a decisão da
Anatel no caso em tela é contraditória, se referenciada com a decisão
já tomada, pelo mesmo órgão, de situação que impede a livre
concorrência, uma vez que a transação, se concretizada, permitiria a
atuação de mais uma operadora de TV a cabo em nosso território,
reduzindo tarifas e otimizando os serviços prestados. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Requerimento do
Deputado Doutor Viana, solicitando que o Projeto de Lei nº 24/2007
seja distribuído à Comissão de Transporte. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Doutor Viana, solicitando tramitação em
regime de urgência para o Projeto de Resolução nº 579/2007. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

2ª Fase
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a matéria

destinada a esta fase, a Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta .

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

reunião os Projetos de Resolução nºs 1.151/2003 e 1.897/2004,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite, e os
Projetos de Lei nºs 42, 43 e 260/2007, apreciados na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

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

Carvalho, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
o Projeto de Resolução nº 579/2007 seja apreciado em 1º lugar. Em
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votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 579/2007, da
Mesa da Assembléia, que estabelece a filiação ao Regime Geral de
Previdência Social - RGPS -, a partir de janeiro de 1999, mediante o
recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - de
contribuições patronais e dos segurados, de servidores ocupantes,
exclusivamente, de cargo em comissão de recrutamento amplo da
Assembléia Legislativa. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Mesa da Assembléia.

Questões de Ordem
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, TV Assembléia, Vereadores, amigos de Cachoeira
de Minas, minha região sul-mineira, que aqui se encontram, senhores
e senhoras, farei uma reflexão oportuna, necessária e importante para
o Parlamento mineiro. Acima de tudo está a importância do
Parlamento mineiro, em razão da complexidade do seu dia-a-dia.

O parlamentar, quando inicia as atividades, segue ávido por
melhores dias para o seu povo mineiro, com pleitos, gestões e
audiências públicas. É fundamental o embate no Plenário, nas
comissões e nas secretarias no seu dia-a-dia. Considero ainda mais
importante o fato de o parlamentar protocolizar um projeto de lei.
Como advogado e como cidadão, registro a importância da
apresentação de uma proposição pelo parlamentar. Tenho certeza de
que, nessa interpretação, ele procura traduzir os benefícios para o
povo, para a sua região e para o Estado de Minas Gerais, por meio da
elaboração de boas leis.

Apresenta o seu projeto de lei, que é destinado à Comissão de
Constituição e Justiça, de que tenho a honra de ser Presidente
reconduzido por mais de dois anos nesta Casa, para que possa
merecer o tripé da constitucionalidade, da legalidade, e da
juridicidade. Vencida essa primeira etapa, o projeto segue para as
outras comissões, numa maratona difícil, por intermédio de audiências
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públicas e de vários esclarecimentos e diligências a serem cumpridas.
Acima de tudo, vejo o ideal, a vontade e o sonho do parlamentar na
produção efetiva do seu projeto de lei, para que, amanhã ou depois,
esse projeto se torne lei em benefício da população. Essa
peregrinação de cada Deputado e Deputada tem sido uma constante
nesta Casa legislativa. Tantos e tantos projetos discutidos, debatidos
e já sancionados dentro da eficácia e da plenitude constitucional e
legal. Devo dizer a V. Exa. o quanto faz bem ao parlamentar a
aprovação de seu projeto em 1º e 2º turnos, e, por fim, vê-lo
sancionado pelo Governador e regulamentado, por princípio
regimental e constitucional, atingindo sua plenitude jurídica e legal.

Traduzido nesse sentimento maior, posso dizer a todos da minha
alegria no dia de hoje. Exatamente com essa peregrinação, em 2004,
apresentei um projeto de lei buscando a constituição dos arranjos
produtivos locais - APL -, a fim de garantir para cada região do nosso
Estado de Minas Gerais uma competitividade maior na geração de
empregos, na produção e na renda, e, conseqüentemente, uma maior
autonomia de cada Município.

Pensando no Estado de Minas Gerais e no meu Sul de Minas,
iniciamos essa caminhada em 2004, buscando, por meio desse
projeto do APL, sensibilizar esta Casa para obter a sanção favorável
de nosso Governador do Estado, o que resultou na regulamentação
dessa lei.

Naquela época, o nosso objetivo era garantir o Circuito das Malhas;
o Circuito do Polvilho, em Conceição dos Ouros e Cachoeira de
Minas; o Circuito do Pé-de-Moleque, em Piranguinho; e também
garantir o arranjo produtivo, de Santa Rita do Sapucaí; o Circuito das
Águas e o Circuito das Malhas, que hoje é reconhecido pela Embratur.
Foram muitas ações importantes que pudemos debater em relação a
esses projetos, não só para o pólo calçadista, mas também para o
pólo têxtil, cujo projeto de arranjo produtivo tem sido bastante
benéfico.

Sr. Presidente, quero dizer da minha satisfação em poder participar
de um evento realizado na manhã de hoje, no Cetec.

Caríssimo Deputado Zé Maia, nosso projeto, nascido nesta Casa
com o apoio de todos os parlamentares, rendeu frutos, dando a
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primeira largada no Cetec, em parceria com a Unimontes, a Fiemg e o
BDMG. O Minas Design garante grandes investimentos para o Estado
de Minas Gerais.

Pude ter o prazer e a alegria de ouvir o Secretário Alberto Portugal
manifestando sua satisfação, em nome do Governador, por esse
projeto importante, que foi debatido nesta Casa e regulamentado.
Hoje, graças à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, temos
condições de fazer parcerias com empresas públicas e privadas,
gerando emprego e competitividade nos mercados mineiro e nacional.
Pudemos ouvir também as palavras da Reitora Janete Barreto Paiva,
manifestando sua satisfação pelos benefícios gerados pelo projeto.
Sabemos perfeitamente que, quando se trata de arranjo produtivo
local, a proposta busca exclusivamente dedicar-se à parte técnica,
com a complexidade e o auxílio do governo, dando sustentabilidade à
produção e aumentando-a.

Como é bom, Sr. Presidente, caríssimos Deputados, ouvir ainda as
palavras do Presidente do Cetec - que completará 35 anos de grande
valia ao Estado de Minas Gerais neste ano -, Dr. Caio Carvalho. Ele
afirmou que, graças a essa iniciativa da Assembléia Legislativa, foram
garantidos novos projetos  estruturadores, tendo em vista o arranjo
produtivo local, não somente por meio da arte, com o Minas Design.
Temos feito parcerias em grandes regiões do Estado de Minas Gerais,
no Circuito das Malhas, no Circuito das Águas, e com diversos
segmentos, como a moda e os setores têxtil, de laticínio, do polvilho,
do pé-de-moleque, e tantos outros.

Fico feliz e agradeço, mais uma vez, a esta Casa. Sabemos a
dificuldade de tantos embates. Foram dois anos e meio para que esse
projeto fosse encaminhado, discutido e aprovado, merecendo por
parte do governo sua efetiva regulamentação. Como é bom, Sr.
Presidente, ter a certeza de que, para homens públicos como nós,
como todos os que aqui se encontram irmanados nesse sentimento
maior de defender com galhardia e dignidade a nossa gente e o nosso
povo e fazer boas leis - e essa é a missão maior do agente
parlamentar -... Precisamos discuti-las e enriquecê-las, assim como
ocorreu com o nosso projeto, que foi feito a 10 mãos e contou com a
participação de todas as secretarias de Estado, como a de Ciência e
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Tecnologia e a de Desenvolvimento Econômico, a Fapemig, por
intermédio do Reitor José Geraldo, e de entidades como Sesc e
Senac, além do fundo de desenvolvimento. Portanto muitos
participaram da discussão desse projeto e avalizaram que se trata de
uma boa iniciativa para o desenvolvimento do Estado e de nossa
gente mineira. Este, sim, é um momento feliz para mim, Sr.
Presidente, e quero dividi-lo com todos os que estiveram conosco
nessa caminhada importante para o Estado de Minas Gerais.

Como bem disse o nosso Secretário Portugal, hoje é um dia feliz
para a ciência e a tecnologia; um dia feliz para o desenvolvimento do
Estado, com um projeto tão importante já germinando bons frutos
dentro da sua condição maior e da eficácia jurídica e legal. Tenho a
certeza absoluta de que são ações dessa natureza que sensibilizam e
fazem com que, no dia-a-dia, o parlamentar busque novos projetos
para que a população seja beneficiada no seio do próprio Estado.
Quero falar dessa nossa alegria e satisfação e fazer um
agradecimento especial ao nosso Governador Aécio Neves por ter
sancionado esse projeto, que já germina hoje bons frutos para o
desenvolvimento regional do nosso Estado. Particularmente sua
regulamentação ocorreu em agosto e setembro.

Sr. Presidente, assim como na sua região e na dos Deputados
Carlin Moura e Zé Maia, tenho certeza de que poderemos ter projetos
estruturadores de arranjos produtivos locais, dando assim visibilidade
e competitividade às nossas indústrias, àqueles que se abdicam e
sonham com dias melhores para os seus Municípios. Certamente o
Centro Minas Design, solenemente instalado hoje com a presença de
inúmeros empresários, de Reitores de universidades, de professores
universitários e de uma grande platéia, já é o ponto de partida para
novos investimentos no Estado. O Governador Aécio Neves tem
manifestado reiteradas vezes que Minas com certeza é e será o
melhor Estado para se investir. Esse projeto está trazendo, na
governabilidade do próprio Estado, uma ação próspera e efetiva para
o desenvolvimento, assim como os outros projetos.

Neste momento, gostaria de destacar a participação importante do
ex-Secretário Brumer, que também teve uma participação muito
efetiva na condução desse projeto. De quantas e quantas audiências
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participamos na Secretaria! Quantos assessores surgiram e quantas
orientações houve para que esse projeto se tornasse hoje o
passaporte para o início do arranjo produtivo local em todo o Estado!

Como catalisador de indústrias, o Indi teve um papel
importantíssimo. Faço esse registro ao Marcos Vinícius, que, durante
dois anos e meio, acompanhou o projeto que hoje foi entregue pelo
arranjo produtivo local em parceria com a Uemg. É um momento feliz
para que os arranjos produtivos locais sejam uma constante esfera de
prosperidade, com geração de emprego e renda para Minas Gerais.
Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente e demais
Deputados presentes no Plenário desta Casa, como já é do
conhecimento dos nossos pares, praticamente toda a nossa bancada
dos democratas - agora democratas, antigo PFL -, acabo de retornar
de Brasília, da nossa convenção nacional. Enquanto aguardávamos o
nosso vôo no aeroporto de Brasília para retornar a Belo Horizonte,
recebi o telefonema de um amigo informando-me sobre algumas
questões publicadas hoje pela imprensa mineira, principalmente na
imprensa esportiva quanto ao jogo do CAM no próximo domingo, que
será realizado no Independência. Há pouco mais de um mês, estive
nesta tribuna para tratar de um assunto referente à comercialização
de bebidas alcóolicas nas dependências do Mineirão durante as
partidas realizadas nesse estádio.

O Promotor José Antônio Baêta, responsável pela proibição de
bebidas alcóolicas nas dependências do Mineirão durante as partidas,
a qual, na minha opinião, é autoritária e sem nenhum respaldo legal,
mais uma vez tenta prejudicar o Clube Atlético Mineiro. Como
atleticano e, mais do que isso, como parlamentar, sinto-me no dever
de chegar de Brasília e vir diretamente para o Plenário desta Casa
informar à população mineira a que ponto chegamos. Somos 77
Deputados nesta Casa e hoje, nem com a união de todos nós em um
movimento suprapartidário, teremos a força de legislar, de mudar a
forma de autorizar ou proibir a venda de bebidas que tem esse
Promotor. Ele chegou ao ponto, Sr. Presidente, de hoje pedir a um
Juiz uma tutela antecipada para proibir que o Atlético possa
comercializar cerveja no jogo de domingo no Independência. Abro um
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parêntese para dizer que o América jogou quase todas as suas
partidas do Campeonato Mineiro no Independência e em todos os
jogos foi vendida cerveja. O Atlético terá que jogar no Independência
no domingo porque haverá um axé no Mineirão. Lá estarão presentes
de 40 a 50 mil pessoas e será vendida bebida alcóolica. No axé
poderá ser vendida cerveja, vodka, cachaça, uisque porque lá o
Promotor José Antônio Baêta deixa. Chegamos a esse ponto, Sr.
Presidente. Quem manda em nível de evento cultural e esportivo em
Minas Gerais é um Promotor, e não a Assembléia Legislativa por meio
dos representantes do povo de Minas. Ele não tem respaldo jurídico
para proibir venda de bebida alcóolica no Mineirão ou em outro
estádio e agora foi além. O Estádio Independência recebeu este ano,
durante as finais da Copa Itatiaia, campeonato de futebol amador da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, mais de 15 mil pessoas,
todas muito bem acomodadas e ainda havia espaço a ser ocupado. Já
estive no Independência com mais de 20 mil pessoas e todas bem
acomodadas mas, como se não bastasse, esse mesmo Promotor
chega ao cúmulo de impor que o Atlético não venda mais que 9.500
ingressos para o jogo de domingo. Mais do que isso, pela vontade do
Promotor, o Atlético também está proibido de vender ingressos no dia
do jogo. Antes do jogo o Atlético está proibido de vender ingresso na
porta do estádio. No final de semana acontecerão seis jogos no
Campeonato Mineiro. Será que isso acontecerá nos seis jogos?
Pasmem, mas não. No jogo que acontecerá em Divinópolis poderá ser
vendida bebida alcóolica e ingresso na porta. No jogo que acontecerá
em Sete Lagoas poderá ser vendida bebida alcóolica e ingresso na
porta. O que está acontecendo? Está havendo uma inversão de
valores. A Assembléia Legislativa não resolve nada, não legisla sobre
mais nada. Hoje, quem manda, é o Ministério Público, um Promotor,
que já conseguiu que o Juiz de Direito da 11ª Vara, Sr. Luiz Gonzaça,
concedesse a tutela antecipada.

Antes mesmo de ter sido dada a tutela antecipada pelo Juiz, já
estava sendo divulgado pela imprensa mineira, em todas as rádios,
para quem quisesse ouvir, que essa situação já estava resolvida: o
Promotor tinha apresentado a tutela antecipada, e não seria permitida
a venda de bebidas nem a venda de ingresso no dia do jogo, além de
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o Atlético poder colocar lá no máximo 9.500 pagantes. Isso, antes de
a tutela antecipada ser conseguida.

E ele ainda chegou ao cúmulo de ameaçar o Clube Atlético Mineiro
da seguinte forma: “Se eu não conseguir a tutela antecipada, o
Atlético Mineiro será responsabilizado por qualquer problema que
ocorra antes, durante e depois do jogo de domingo”. Farei aqui agora
um desafio: não iria, mas irei a esse “show” de axé no sábado e no
domingo e, se vir uma unha encravada lá dentro, responsabilizarei
esse mesmo Promotor. Enquanto seremos responsáveis pelo
Independência, ele será pelo Mineirão. Se houver bebida, cachaça,
uísque, cerveja, ele será o responsável. Se houver problemas com
adolescentes bebendo e se esbaldando no axé, ele será o
responsável. E estarei lá para policiar.

Por que só o Atlético? Por que, com os outros cinco jogos do
campeonato mineiro não temos esses problemas? Precisamos discutir
esses assuntos, que são de suma importância aqui. Nós, os 77
Deputados, fomos eleitos para debater assuntos relevantes e legislar
a seu respeito. É importante tratarmos da comercialização de
bebidas? Sim. A minha posição pessoal é que seja permitida a venda,
mas, se a maioria dos parlamentares for contrária, por meio de um
projeto de lei, vamos proibi-la, e o Governador sancionará a lei. Essa
é a única forma legal de proibir a comercialização de bebidas.

Além disso, como podemos deixar que um único Promotor
determine quantas pessoas podem entrar no estádio no domingo?
Nenhuma justificativa se tem para diminuir o número de torcedores no
Independência - lá não se colocaram cadeiras, como fizeram no
Mineirão. O Independência de 50 anos atrás é o mesmo de hoje, e
quero deixar claro que é um grande e ótimo estádio para se assistir a
uma partida de futebol. Mas repito que é o mesmo de 50 anos atrás e
já fui lá ver jogo do Atlético com mais de 25 mil pagantes, todos bem
acomodados, bebendo a sua cerveja sem nenhum problema, sem
nenhuma ocorrência.

O Promotor veio se justificar dizendo que está fazendo isso em
parceria com a Polícia Militar. Vamos, então, deixar claro que a
PMMG recebe uma taxa para prestar serviço de policiamento no
estádio: cerca de R$100,00 por homem, e 100 homens estarão lá no
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domingo cuidando do jogo. Se, no Independência, não será permitido
comercializar bebida, se não será possível vendermos ingressos antes
do jogo e se teremos que colocar lá apenas 9 mil pagantes, não será
necessário polícia. Para que o Atlético está pagando a taxa de
segurança? Está tudo errado. E o pior é que me disseram que esse
Promotor é atleticano. Imaginem se fosse cruzeirense!

Sr. Presidente, peço-lhe desculpas por ter-me exaltado, mas não o
faço tanto pela revolta como torcedor, mas principalmente por ficar
impressionado com o pouco prestígio da Assembléia Legislativa, com
o pouco valor que se tem dado às leis do nosso Estado. Precisamos
mudar isso. Não preciso falar e não falarei sobre o vencimento dos
Promotores. Prometi a mim mesmo, quando estava caminhando até
esta tribuna, que não falaria desse assunto. Entretanto precisamos
deixar claro que o Ministério Público tem que tomar conta de lei
aprovada aqui e sancionada pelo Governador, apenas isso. Em
estatuto de torcedor, Deputado Eros Biondini, não há um artigo sequer
que disponha sobre comercialização de bebida. Esse Promotor pede a
proibição de comercialização de bebidas com base em quê? Pior
ainda, o Juiz Luiz Gonzaga a concede com base em quê?

Deixo claro que, a partir de hoje, acompanharei, passo a passo, o
que o Ministério Público, principalmente esse Promotor, fará não só a
respeito de eventos culturais e esportivos, mas a respeito de tudo o
que diz respeito à área do consumidor. Acompanharei tudo, a
começar do próximo sábado e do próximo domingo, quando
acontecerá o axé. Por uma unha encravada que eu achar em um
menino lá dentro ele será o responsável.

Tenho certeza absoluta de que a Assembléia Legislativa, a partir de
hoje, tomará posição, proporá novas iniciativas. Aliás, quero pedir ao
Presidente Alberto Pinto Coelho, que infelizmente não se encontra em
Plenário, que criemos uma comissão para discutir questão de
competência e deixar clara a competência do Ministério Público, do
Legislativo mineiro. Caso contrário, não vamos a lugar nenhum mais,
vamos fechar as portas e deixar o Ministério Público legislar e resolver
o que quiser. Infelizmente estamos vivendo esta situação, Sr.
Presidente. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na
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verdade, queria apartear o Deputado Gustavo Valadares. O que
estamos vendo em relação a alguns Promotores ou até mesmo ao
Ministério Público são atitudes que não têm nenhum embasamento
legal. Essa proibição e definição de quantos torcedores podem assistir
ao jogo do Atlético virou brincadeira. É preciso realmente que o Poder
Legislativo, guardião também da aplicação das leis, tome uma
decisão. Por quê? Tenho feito esse questionamento quase
diariamente. O Ministério Público hoje assumiu o papel do Legislativo
e, no interior, às vezes, na primeira instância, assumiu o papel do
Judiciário, que, por sua vez, também se curvou ao Ministério Público.
Em alguns momentos, o Ministério Público denuncia, faz a sentença e
condena. Não é mais o Juiz. E nós, do Parlamento, tanto mineiro
quanto em nível do Congresso Nacional, estamos vendo isso
passivamente. Quantos termos de ajustamento de conduta - TAC -
alguns Promotores obrigam a classe política assinar sem nenhum
embasamento legal? A maioria assina. Depois não tem como cumprir.

A questão do Mineirão e do Independência é uma aberração
jurídica, uma brincadeira de quem está tomando essa decisão. Se o
Juiz concedeu a liminar proibindo a torcida do Atlético de ir ao
Independência, é necessária uma reação do Poder Legislativo, poder
que representa o povo mineiro. Senão, daqui a alguns dias, esse
mesmo Promotor ou o próprio Judiciário determinarão que só poderá
ir ao Mineirão quem estiver de terno. Tem que ir de terno e gravata,
caso contrário, não entra para assistir ao jogo. A sugestão de não
vender bebida alcóolica no Mineirão não resolveu o problema de
vandalismo ou de falta de segurança. Não é verdade o que dizem. Os
números não dizem a verdade. Conheço muito bem o Mineirão, pois,
além de torcedor, fui do conselho da Ademg. O problema maior está
na Ademg. Tenho dito que ela está doente. Se não medicarmos
corretamente a administração do Estado de Minas Gerais, ela terá, em
pouco tempo, uma dengue hemorrágica e morrerá. Parece que
estamos voltando à ditadura com o ato de proibir o cidadão de bem de
ir ao Mineirão para assistir ao jogo e tomar uma cerveja. Um Promotor
determina o que vai ser feito, todos cumprem e ninguém diz nada.
Pode contar também comigo para que possamos fazer a defesa do
torcedor, do povo mineiro. Não é possível que a torcida do Atlético
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seja tão sacrificada pela vaidade pessoal desse Promotor. O Corpo de
Bombeiros e a Polícia Militar também têm responsabilidade. O Corpo
de Bombeiros começou a inventar normas. Também está legislando.
Por quê? Porque o Parlamento não legisla. Estamos de cabeça baixa
como o Congresso Nacional. Hoje, o Comandante do Corpo de
Bombeiros legisla, a Polícia Militar legisla, todo o mundo legisla e
determina o que será feito, sem nenhum embasamento legal. É
preciso, sim, uma reação do Parlamento.

Concordo com o Deputado Gustavo Valadares e com o Presidente
do Clube Atlético Mineiro. Essas proibições e determinações não têm
embasamento legal, não têm justificativa e estão passando dos
limites. Por que não proibiram o axé no Mineirão neste final de
semana? Por que não proibiram a venda de bebidas alcóolicas no
axé? Apenas para o torcedor? O torcedor é o cidadão mais simples
que temos. Ele apanha da polícia no estádio, passa por dificuldades,
enfrenta bilheterias fechadas, mas sempre está lá, não deixa de ir ao
campo. Na festa do axé, vão poder fumar maconha, cheirar cocaína,
beber vodca e cachaça. Tudo isso pode. E são R$140,00 para entrar.
O torcedor do Atlético, que paga R$10,00 e leva sua família, não
pode. Alegam que há violência. Não há violência. Quem diz isso não
freqüenta o Mineirão. Há problemas? Lógico. Em que aglomeração de
pessoas não há problemas? Mas não são deles que estão tratando.

Precisamos cobrar da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do
Ministério Público respeito aos cidadãos, ao torcedor do Atlético, ao
torcedor mineiro. Isso é uma falta de respeito com o Parlamento, que
precisa tomar uma decisão, reagir e proibir esses excessos de alguns
Promotores, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Isso deve ser
extinto de forma clara para que possamos tratar da defesa do torcedor
e do povo mineiro.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 2.702/2005, da Comissão de Fiscalização Financeira,
que aprova as contas do Governador do Estado de Minas Gerais
referentes ao exercício de 2004. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto e pela rejeição da Emenda
nº 1. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Carlin Moura.
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O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Deputadas,
Deputados, público presente, servidores da Assembléia, telespectador
da TV Assembléia, o tema em discussão diz respeito à Resolução nº
2.702/2005, da Comissão de Fiscalização Financeira, que avalia as
contas do Governador do Estado de Minas Gerais referentes ao
exercício de 2004.

Sr. Presidente, caros ouvintes e telespectadores, o Parlamento
cumpre dois papéis especiais. Um, por meio da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, que define regras para investimento do que o Estado
arrecada. Talvez seja a lei mais importante, pois permite saber como o
Estado investirá o produto da arrecadação tributária. Trata-se de uma
lei fundamental, aprovada todos os anos para execução no ano
seguinte. E o outro papel importante da Assembléia de Minas Gerais é
o julgamento da prestação de contas do administrador público.

Esses dois pontos são fundamentais, dada a importância de
diversas legislações que esta Casa define. Ainda ontem, votamos
neste Plenário a prestação de contas do governo Aécio Neves
referentes ao exercício de 2003. Tivemos o entendimento e
procuramos votar uma emenda que permitia aprovação das contas,
com ressalvas. No entanto, em função da sistemática de aprovação
da resolução, a emenda não era possível, e optamos pela rejeição das
contas.

Entendíamos que havia três graves equívocos que impedia a
aprovação das contas. Primeiro, a aplicação da verba da saúde. Em
2003, nos termos da Emenda Constitucional nº 29, o Estado deveria
investir 10% da arrecadação na saúde, mas somente 6,69% foram
aplicados diretamente nesse setor. Saúde pressupõe investimentos
diretos no SUS, e, pela interpretação do governo do Estado, 3,31%
foram aplicados em outros investimentos não relacionados ao SUS
diretamente. O segundo ponto diz respeito ao art. 212 da Constituição
do Estado, que prevê o repasse de 1% para a Fapemig, que também
não foi cumprido. Por fim, entendemos que havia irregularidades no
repasse do Fundef, que foi depositado no caixa único do Estado.
Essas foram as irregularidades graves que nos levaram a votar pela
rejeição das contas do Governador. Voto minoritário, prevalecendo a
opinião da maioria desta Casa.
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E agora entramos na discussão do exercício de 2004. Considero
importante contextualizarmos a prestação de contas, que está inserida
num contexto histórico e econômico. Vivemos um momento específico
na administração pública brasileira tanto no âmbito federal quanto nos
âmbitos estadual e municipal. Talvez hoje tenhamos duas grandes
correntes no direito público e no direito administrativo brasileiros: uma
de caráter neoliberal, que tem a concepção do Estado mínimo, e outra
de caráter social. Portanto, nesse contexto, temos de discutir as
prestações de contas do Governador Aécio Neves.

Com base nessa concepção macroeconômica, que, infelizmente,
prevalece para a maioria dos nossos administradores, vivemos
algumas contradições fundamentais. A primeira é que assistimos a um
grande decréscimo da participação da renda do trabalhador. Em 1949,
o percentual da renda do trabalhador era de 56,6% na renda nacional,
e o do capital correspondia a 43,4%. Já em 2003, a situação se
inverteu, e a renda do trabalho caiu para 39,7% enquanto a do capital
subiu para 60,3%. É uma concepção de Estado não a serviço da
renda do trabalhador, mas a serviço da renda do capital.

Outra questão fundamental nessa concepção do Estado mínimo:
assistimos a um crescimento vigoroso da carga tributária. E a carga
tributária cresce sobre o quê? Ela é distribuída em cinco pontos
básicos: consumo, mão-de-obra,  patrimônio - quem tem a
propriedade -, renda - especialmente os investimentos financeiros - e
uma quinta categoria, que são outros elementos.

Na nossa opinião, a situação brasileira demonstra um grave desvio.
Primeiro, a grande massa tributária incide sobre o consumo, ou seja,
sobre o consumidor que vai à padaria para comprar pão ou leite ou ao
supermercado para comprar 1kg de feijão, leite e o pão de cada dia, e
sobre a mão-de-obra, que, por sua vez, incide sobre a folha de
trabalho, que é descontada na fonte. Para se ter uma idéia, segundo
dados de 2004, atualmente a carga tributária corresponde a 50,7%
sobre o consumo, 27,23% sobre a mão-de-obra, 3,25% sobre a
propriedade, o patrimônio, e 14% sobre a renda.

Por que estamos falando disso? Porque a concepção em vigor em
Minas Gerais se amalgama, encaixa-se na visão de Estado em que se
valorizam principalmente o patrimônio e a renda, com grande aumento
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da tributação justamente nos gastos chamados sociais, por exemplo,
a conta de água e de luz. Isso gerará um resultado muito interessante,
mas não benéfico para o trabalhador em geral. Temos, na política do
déficit zero, um grande crescimento da arrecadação do Estado e, em
contrapartida, um decréscimo dos investimentos sociais. É a lógica do
Estado neoliberal, que impera em Minas Gerais hoje.

No que diz respeito à prestação de contas de 2004, conforme consta
do relatório técnico da Comissão de Acompanhamento da Execução
Orçamentária do Tribunal de Contas do nosso Estado, traz diversas
irregularidades que motivaram ressalvas apresentadas também na
emenda apresentada pelo Bloco PT-PCdoB. Dentre essas
irregularidades, as quais consideramos insanáveis, há o
descumprimento das vinculações constitucionais referentes à saúde e
ao fomento à pesquisa científica e tecnológica, em razão da
desobediência de preceitos constitucionais e do elevado prejuízo
causado à população. Há uma marca comum em todas as prestações
de contas do governo Aécio Neves, no que diz respeito à polêmica já
apresentada do cumprimento da Emenda à Constituição nº 29, que
fixa o percentual de investimento na área da saúde.

Quando se discute o investimento na área da saúde, indago-me a
respeito da aplicação da verba na saúde. Levanta-se todo e qualquer
tipo de tese. A tese mais importante e fundamental dos que não
querem a aplicação integral dos investimentos na saúde é que a
Emenda à Constituição nº 29 não teria sido regulamentada. Esse é um
argumento, “data maxima venia”, simplório, porque fico imaginando o
governo, o poder público, a autoridade pública dizerem a um
trabalhador comum, um homem do povo, que deixará de arrecadar o
tributo “a” ou “b”, ou a taxa de contribuição “a” ou “b”, em função da
ausência de regulamentação. O que acontece, no dia-a-dia, é que
cobram impostos até sem existir lei. Muitas vezes, as taxas e
contribuições, como taxas de incêndio, de iluminação pública, de
credenciamento de veículo, são até questionáveis
constitucionalmente, mas o poder público estará rigorosamente em dia
nas suas cobranças. Nunca vi um administrador público dizer que
deixará de cobrar o imposto porque ele não está devidamente
regulamentado. Mas o contrário pode, o contrário se defende. A
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Emenda à Constituição nº 29 não foi regulamentada.
Ora, basta a simples leitura do capítulo da saúde na Constituição da

República, na Constituição Federal, na Constituição cidadã brasileira,
para entendermos que saúde pública não tem muito segredo. O art.
198 da Constituição Federal determina que as ações e os serviços
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes. Traduzindo: o art. 198 determina que as ações do serviço
público integram o SUS. Aliás, o SUS é o posto de saúde que está na
sua rua, em seu bairro, onde, muitas vezes, o cidadão comum não
encontra médico nem remédios.

À noite, um trabalhador, ao sentir uma forte dor de cabeça, ao ser
acometido por uma hemorragia ou por uma virose, procura o posto de
saúde mais próximo, mas lhe é informado que ele não funciona no
referido horário. Sem dispor de transporte público, o trabalhador terá
de atravessar a cidade em busca de um posto que possa atendê-lo.
Além disso, muitas vezes, ao chegar ao posto, ele não encontra
médico.

De acordo com o art. 198 da Constituição, as ações constituem o
Sistema Único de Saúde - SUS. Ou seja, é o posto de saúde, o
hospital público, enfim, é a rede pública de saúde. As diretrizes são:
descentralização com direção única em cada esfera de governo;
atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas
sem prejuízos assistenciais; participação da comunidade.

De acordo com o § 1º, o SUS será financiado, nos termos do art.
195, com recursos do orçamento da seguridade social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
Nesse artigo, já está inserida a redação da Emenda à Constituição nº
29.

Então, pergunta-se: considerando-se a realidade brasileira, a saúde
pública diz respeito ao SUS ou a outros sistemas? Qualquer pessoa
que não consegue pagar um plano de saúde particular não sentirá
dificuldades em responder a essa pergunta. Em nosso país, saúde
pública diz respeito ao SUS.

Suponhamos que se faça a seguinte pergunta a uma dona de casa e
a um trabalhador: meu amigo e minha senhora, se vocês tivessem
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dinheiro para aplicar na saúde, investiriam no SUS ou em outro
sistema? Como dependem do SUS, responderão que vão investir
nele. Portanto, na minha opinião, é falso dizer que o investimento na
saúde não se direcionou diretamente ao SUS porque estamos
esperando a regulamentação da Emenda à Constituição nº 29. Para
mim, trata-se de uma falsa polêmica, de uma falsa premissa. Tanto
isso não é verdade que, para o Conselho Nacional de Saúde, a saúde
pública diz respeito ao SUS. A própria Lei de Diretrizes Orçamentárias
do exercício de 2003 teve esse entendimento, que posteriormente foi
modificado.

As contas de 2004 continuam no mesmo caminho. No que se refere
às despesas obrigatórias em ações e serviços públicos de saúde, há
diversas tentativas de se burlar o mandamento constitucional, fato
reiteradamente denunciado pelos Deputados que compõem o Bloco
PT-PCdoB, ontem tão criticado no que tange à prestação de contas do
exercício de 2003. O mesmo vício que detectamos em 2003 se repete
no exercício de 2004.

De acordo com o relatório técnico do Tribunal de Contas,
respeitadas as determinações constitucionais e infraconstitucionais, os
seguintes gastos, em princípio, não são compatíveis com as ações e
serviços públicos de saúde, em parte ou na totalidade: despesas com
aposentados, encargos sociais com aposentados, precatórios e
sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, despesas com
táxis, passes, pedágios, recepções, hospedagens, festividades,
homenagens, multas e serviços de divulgação, todos constantes na
prestação de contas do Governador Aécio Neves, totalizando, em
2004, mais de R$161.000.000,00, que não foram aplicados no SUS.
Esses recursos não chegaram ao hospital, ao posto de saúde, não
foram aplicados na compra de remédios nem nos exames
especializados.

Esta Casa, legítima representante do povo mineiro, eleita pela
soberania popular para defender os seus interesses, estará mais uma
vez referendando essa visão de que gastos que não são do SUS
poderiam ser considerados como gastos da saúde?

“Além desses valores, devem ser excluídas despesas no total de
R$317.000.000,00, que são financiadas por meio de tarifas públicas
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cobradas aos usuários”. Ora, esse procedimento está em desacordo
com o art. 196, da Constituição da República, que garante o acesso
universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde, assim como
o parágrafo único do art. 186, da nossa Constituição mineira, que
garante a gratuidade de atendimento à saúde, e com o próprio texto
da Emenda à Constituição nº 29, que determina a aplicação na saúde
de 12% da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a
proveniente de transferências.

Portanto não poderiam ser computadas as tarifas públicas cobradas
aos usuários como investimentos da saúde.

Vamos fazer as contas: R$317.000.000,00 com R$160.000.000,00.
Já se passou aí de R$450.000.000,00 de mecanismos contábeis,
visando a fazer com que a verba destinada à saúde chegue a sua
origem constitucional que é o SUS. O próprio relatório técnico do
Tribunal de Contas do Estado determina que, não obstante a lei
orçamentária determinar que as despesas possam ser consideradas
para fins da aplicação da emenda à Constituição, a inclusão de cada
uma delas só pode ser admitida se obedecer ao imperativo de serem
inerentes às ações de saúde, atendendo a características explicitadas
na Constituição republicana e nas leis infraconstitucionais, pelo que
recomenda a adequação mensurada das despesas aplicadas.

“Feitas as deduções necessárias para conduzir a legalidade das
contas prestadas sobre despesas em ações e serviços de saúde, o
percentual de execução recua para 8,5%, em clara desobediência à
Constituição da República.” O erro se repete. Em 2003, investiram-se
6,69% diretamente na saúde; e o percentual era para ser 10%. Em
2004, o percentual já é de 12%, mas investiram-se 8,5%. O erro
continua repetindo-se na prestação de contas.

Não bastassem essas irregularidades, o Executivo Estadual,
representado pelo Governador Aécio Neves, inclui, entre as despesas
apontadas para apuração do mínimo constitucional da saúde, mais de
R$356.000.000,00 na unidade orçamentária Fundo Estadual de
Saúde, inscritos como Restos a Pagar. Desses R$357.000.000,00,
R$322.000.000,00 não estavam ainda liqüidados, constituindo
serviços e materiais da área de saúde que não foram disponibilizados
aos cidadãos.
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Parece-nos suficiente, para justificar a rejeição das contas relativa à
vinculação constitucional para amparo e fomento à pesquisa, citar o
parecer do Tribunal de Contas, que afirma que os recursos não foram
repassados em parcelas mensais equivalentes a um doze avos no
mesmo exercício.

A prestação de contas de 2004 repete a irregularidade, no que diz
respeito ao repasse à Fapemig. Durante o ano de 2004, foi repassado
um total de um pouco mais de R$38.000.000,00. No final do exercício,
tivemos o valor de R$78.000.000,00 - em janeiro de 2005 -,
evidenciando, como em anos anteriores, que o Estado fez o maior
repasse no final, a fim de dar cumprimento ao dispositivo
constitucional, desobedecendo à determinação de que o repasse
deveria ser feito mês a mês, de forma duodecimada.

A prática constante das transferências finais é apenas escritural e é
realizada em janeiro do exercício seguinte, portanto motiva a abertura
de vista em exercícios anteriores, até por parte do Tribunal, tendo sido
objeto de recomendação por parte do relator, quando da análise das
contas do exercício de 2003. Contudo, conforme relatado, o
procedimento vem sendo sistematicamente repetido, além de
confirmado pela Secretaria de Fazenda. Ante o procedimento, só
podemos concluir pela irregularidade do procedimento.

A receita corrente líquida tem sua forma de apuração definida na Lei
Complementar nº 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal,
que determina a exclusão de duplicatas, ou seja, a subtração dos
recursos transferidos para outras unidades orçamentárias.

Conforme se verifica no relatório do Tribunal de Contas, a receita
corrente líquida não foi corretamente calculada. O Estado não deduziu
a parcela patronal do plano de seguridade social do servidor nem as
contribuições patronais e dos servidores relativas à saúde. A ausência
de tais deduções eleva outro mecanismo. Outro artifício contábil eleva
o valor da receita corrente líquida, que, da forma calculada pelo
Estado, corresponde a quase R$17.000.000.000,00, mais
precisamente R$16.695.979.754,35. É um dinheirão, difícil até de
pronunciar. Imaginem como é difícil para o cidadão comum entender
esse dinheirão todo. Enquanto isso, os devidos ajustes, descontados
os valores em duplicata, cairiam para R$15.620.000.000,00. É uma
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diferença de pouco mais de R$1.000.000.000,00, dinheiro suficiente
para construir muitos hospitais, contratar bastantes médicos e
comprar muitos remédios pelo Estado afora.

A ausência das deduções eleva a base de cálculo para a apuração
do limite da despesa de pessoal, da reserva de contingência e da
dívida consolidada e do limite para a realização de operações de
crédito. Trata-se de mais um mecanismo contábil na prestação de
contas que, no nosso entender, não seria a forma mais adequada e
mais correta.

Note-se ainda a inscrição em restos a pagar no total de
R$904.000.000,00. Com isso, o Poder Executivo, que já apresentava
insuficiência de disponibilidade financeira, no valor de
aproximadamente R$2.800.000.000,00, alcançou o valor de
R$3.700.000.000,00, o que demonstra a impropriedade da
propaganda de déficit zero.

Aos senhores que nos vêem pela TV Assembléia e ao público
presente, devo dizer que o déficit zero pressupõe que o Estado não
possui dívidas. No entanto, na sua prestação de contas, existem os
restos a pagar. Na expressão “restos a pagar”, há palavras difíceis,
bonitas, mas, traduzidas para o cotidiano do cidadão, são as dívidas
do Estado. Em 2004, essa dívida alcançou a casa dos
R$3.700.000.000,00. Então, a propaganda do déficit zero, tão
propalada e fartamente divulgada nos meios de publicidade e
propaganda do Estado, não é tão zero assim, pois o Executivo
despendeu mais de R$1.000.000,00, no exercício.

Quanto às despesas com publicidade, esse é um outro ponto grave
no nosso entendimento, em face das prestações de contas. Tudo que
é impopular depende de uma boa propaganda para convencer.
Remédio amargo, por exemplo, depende de frasco bonito, porque, se
o remédio é bom, ele não precisa ter o frasco bonito.

A política do déficit zero, bem como a política de contenção de
gastos do governo Aécio Neves, para serem bem aceitas aí fora,
dependem de uma poderosa máquina de propaganda.

Respeitamos profundamente a soberania popular, que, aliás,
reconduziu o Governador Aécio Neves, com mais de 73% dos votos
válidos na última eleição. Respeitamos essa opinião dos eleitores
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mineiros, mas é importante tentar entender quais são os mecanismos
que estão por trás disso.

Existe uma poderosa máquina de propaganda em curso, em Minas
Gerais, e a prestação de contas nos chama a atenção para isso.
Quantas foram as despesas com publicidade, nas quais o Executivo
gastou R$49.800.000,00, ou seja, cerca de 106% a mais do que foi
gasto em 2003. Com isso, verifica-se o descumprimento do disposto
no art. 7º da Lei nº 13.768, de 2000, já que são poucos os órgãos e as
entidades que publicam o órgão executante ou empresa contratante, o
objeto da publicidade, a empresa publicitária e os valores totais e
mensais do contrato.

As publicações, de maneira geral, trazem somente o nome do
favorecido, o trimestre da realização da despesa e o valor pago.
Portanto, a máquina de propaganda persiste de forma muito eficaz
dentro dessa política do déficit zero.

Não estou aqui querendo fazer nenhum tipo de censura ao livre
exercício da publicidade do poder público, porque batalhamos para
ganhar a opinião pública pelo equilíbrio desses gastos com
propaganda.

Na semana passada, mal tínhamos aprovado o projeto da criação da
subsidiária da Copasa e já aparecia estampado, em todos os grandes
jornais do Estado, que o problema do déficit da água e do esgoto, do
Norte de Minas e do Jequitinhonha, estava sendo resolvido.

É uma propaganda preocupante, porque vende-se uma ilusão ao
pobre povo mineiro, ao sofrido povo mineiro.

Devo salientar que, no prazo para apresentação de emendas na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Bloco PT-
PCdoB apresentou a Emenda nº 1, recomendando a aprovação das
contas referentes ao exercício de 2004, ressalvadas as partes
referentes ao cumprimento das vinculações constitucionais às ações e
aos serviços públicos de saúde e ao amparo e fomento à pesquisa,
apontando as referidas irregularidades. No nosso entendimento, as
contas deveriam ser aprovadas com essas ressalvas, até porque
Minas Gerais é um Estado que sempre esteve na vanguarda da
política brasileira, na luta contra a ditadura militar, na
redemocratização do País, na eleição e na reeleição do Presidente
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Lula. Portanto, creio que deveria continuar nessa vanguarda e dar
uma lição para o País, com bom exemplo. Isso poderia ocorrer se,
independentemente da regulamentação da Emenda à Constituição nº
29, pudéssemos presentear o povo mineiro com investimentos de
12% em atividades de saúde diretamente relacionadas ao SUS, sem
outras verbas - nada de obra de saneamento, saúde animal ou
despesas com táxi, festa ou comemoração. Dinheiro da saúde tem de
ir para a saúde. Essa seria uma grande contribuição para o povo de
Minas Gerais.

Quero também chamar a atenção para alguns aspectos que essa
política implica. Podemos aprender com uma análise mais detalhada
dessas contas do governo Aécio Neves. Há poucos dias, reunimo-nos
aqui com a coordenação intersindical que representa os servidores
públicos do Estado de Minas Gerais. Quando se fala em servidor
público, a população tem de entender que o Estado se materializa nos
seus servidores, ou seja, teremos um Estado eficiente e eficaz se o
servidor, que fica na ponta da linha, estiver satisfeito, seja o médico,
seja o enfermeiro, seja o coletor de lixo, seja o atendente de balcão.
Para isso, eles precisam estar de bem com a vida, tendo, pois, uma
remuneração digna. Mas, o que percebemos é que o caminho seguido
não foi o de valorização do servidor público. Ao contrário, na reforma
administrativa de 2003, assistimos à redução do adicional do tempo
de serviço, ao fim da política salarial de diversas categorias, como a
da gloriosa Polícia Militar, a que, na época, o nosso querido e saudoso
ex-Presidente Itamar Franco concedeu um piso salarial de seis
salários mínimos, totalizando R$1.000,00 -, e à quebra da
estabilidade. Não houve reajuste salarial, apesar de o Índice de Preço
ao Consumidor Amplo - Ipca - ter ficado em torno de 23% a 25%.

Na semana passada e nesta, assistimos ainda à gloriosa batalha
dos Defensores Públicos de Minas Gerais, que estão em greve há 48
dias, em prol de uma remuneração digna.

Na prestação de contas, percebemos que, no período de 2003 a
2005, houve um crescimento de 48% da receita do Estado. Esse
crescimento se deu em cima do quê? Em cima do aumento das taxas
sociais, como as contas de água e de luz, especialmente. Não há
como o trabalhador fugir dessas contas. Como pode ficar sem água e
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sem luz? No pagamento da conta de água e de luz da nossa casa, já
vem embutida a maior taxa tributária do País.

Nesse período, houve um aumento de gastos de 52,5% com a
dívida. Este deveria ser o ponto: o aumento de gasto com a dívida
pública para pagar os juros dos credores. Para os credores, tudo
pode; para pagar o serviço da dívida, tudo pode. Aumento de 52%!
Numa hora como esta, o Estado deveria dizer: não há lei
regulamentando; vamos deixar para pagar depois. Para investir em
saúde, não há lei regulamentando, mas, para pagar os gastos com a
dívida, não há problema, pois o dinheiro está lá no dia-a-dia.

No período de 2001 a 2005, houve um crescente aumento de 70%
da arrecadação do ICMS. Essa é a segunda maior arrecadação do
País, em que pese aos nossos gloriosos fiscais da Receita que estão
em 19º lugar em matéria de remuneração. Tivemos uma receita total,
de 2003 a 2005, com crescimento de 48%; e, para a despesa, um
crescimento de 36,45%.

Quanto à despesa com servidores públicos, em que pese à receita
ter crescido 48%, essa despesa cresceu somente 13,63%. Aí está
traduzido o modelo de gestão; o verdadeiro conteúdo do choque de
gestão, que é o Estado mínimo, ou seja, sobrecarrega-se o
trabalhador com aumento da tributação, avilta-se, diminui-se e
desvaloriza-se o servidor público e mantém-se em dia o pagamento
da dívida pública.

Sr. Presidente, essas questões nos preocupam muito, pois dizem
respeito à vida do povo aí fora. Essas prestações de contas nos
ajudam a entender a realidade do Estado. Às vezes, a propaganda
obviamente não leva aos lares das pessoas o lado ruim da notícia. Na
sua própria essência, a propaganda é para divulgar o que se
considera bom. Poderíamos ter uma propaganda, por exemplo, para
levar a voz daqueles servidores sem atendimento no Ipsemg, dos
agentes carcerários - somente 1.200 são efetivos e 10 mil,
contratados -, dos Delegados de Polícia - dos 80 Delegados
aprovados no último concurso, 32 solicitaram exoneração, pois Minas
Gerais paga o segundo pior piso salarial do País. Aliás, Minas deveria
ser notícia na grande imprensa nacional se pudéssemos ter o orgulho
e o privilégio de dizer que aqui se aplicam 12% na saúde.
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Mas, infelizmente, somos notícia na grande imprensa nacional,
como por exemplo na “Folha de S. Paulo” do dia 11 de março, que
publicou, em uma importante reportagem, que, segundo a análise dos
dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em
Saúde, o Siops, foram investidos somente 6,87%, sendo que a
emenda à Constituição determina os 12%, ou seja, deixaram de
investir R$771.000.000,00, descumprindo a Emenda à Constituição nº
29 e a Resolução nº 322, de 2003, do Conselho Nacional de Saúde.

Segundo os dados do jornal, foram investidos 6,87%, mas, conforme
os nossos, foram investidos somente 6,89%. Nesse aspecto, Minas
perde somente para o Rio Grande do Sul. Essa é uma situação que
muito nos preocupa, e entendemos que registrar as ressalvas na
prestação de contas é uma grande contribuição desta Assembléia, tão
digna de representar o povo de Minas Gerais, para o avanço das
políticas públicas em Minas Gerais e para a construção de uma nova
sistemática da aplicação dos gastos públicos no Estado.

Entendemos, então, que o caminho correto seria encaminharmos a
votação, no momento oportuno, para que a prestação de contas de
2004, caso aprovada, seja feita com as ressalvas aqui apresentadas,
ou seja, o descumprimento da Emenda à Constituição nº 29, a
irregularidade no repasse de 1% da Fapemig e a irregularidade na
discriminação de verbas publicitárias e de propagandas do Estado de
Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, queria aqui falar de
palavras. Palavras às vezes amenas, palavras às vezes apenas. Vou
utilizar duas citações: uma de um dicionarista e a outra de um poeta.
Peço vênia, Sr. Presidente, para citar o grande dicionarista Aurélio
Buarque de Holanda, para que o público mineiro tenha a oportunidade
de saber o significado de uma palavra tão comum na minha região de
origem, que é a palavra tungar. Segundo o dicionário Aurélio, essa
palavra tem vários significados, dentre eles: teimar, porfiar, renitir;
bater em, surrar, sovar; enganar, iludir, lograr, burlar. Por fim, um
significado bem regionalista do Rio Grande do Sul, embeber um
pedaço de pão no café que se está ingerindo para o amolecer. Isso,
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segundo o dicionário Aurélio.
E queria aqui, aproveitando um momento de palavras, recitar

algumas do grande poeta Cazuza, à época, do Barão Vermelho. Elas
poderão constar nos anais da Casa, pois já foram ditas e são públicas
e notórias. Essa grande música reflete hoje o meu sentimento, Sr.
Presidente, com o grande respeito que tenho pelas instituições
democráticas e pela experiência de vida do povo, que tem os seus
caminhos, os seus zigue-zagues. E avançamos pelas trilhas da vida:
às vezes caímos e às vezes levantamos, mas sempre, com a
experiência aguerrida de um povo, construímos um futuro melhor.

Quero citar a letra dessa música para expressar o meu sentimento
relativo à política pública em curso em Minas Gerais, o meu
sentimento relativo ao choque de gestão em curso em Minas Gerais:
(- Lê:) “Vivendo no tempo fechado, correndo atrás de abrigo, exposto
a tanto ataque, você está perdido. Nem parece o mesmo, tá ficando
pirado. Onde você encosta, dá curto. Você passa, o mundo desaba. E,
pra se danar, nada mais dá certo. E, pra te arrasar, os falsos amigos
chegam. E, pra piorar, quem te governa não presta. Declare guerra a
quem finge te amar. Declare guerra a quem finge te amar”. Muito
obrigado.

Sr. Presidente, verificando a ausência de quórum, queria pedir-lhe
que fosse encerrada a reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência, prestando esclarecimento ao
inteligente e competente Deputado Carlin Moura, quer dizer porque
usou o Regimento Interno para não escrever em ata a palavra
“tungar”. Segundo o dicionário Houaiss, pode ser um verbo transitivo
direto, regionalismo do Brasil: dar pancada em, bater, surrar; em
outros locais, pode significar enganar alguém através de artimanhas,
iludir, lograr; ainda em outras áreas, pode significar mostrar-se
teimoso, enfático ou resoluto sobre determinada coisa, teimar; e, em
outros lugares, apossar-se de coisa alheia, furtar, roubar; e ainda, no
Maranhão, dançar a tunga; dar umbigada.

Deputado Carlin Moura, não temos nada contra a palavra e
sabemos que a sua intenção não foi má, mas, para não deixar
nenhuma dúvida, evitamos a palavra, pois queremos praticar a política
que, tenho certeza, V. Exa. veio até aqui praticar: de alto nível,
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respeitando todas as pessoas e os seus direitos na vida pública. Na
sua citação “O recurso da Fapemig foi tungado”, a palavra nos deixa
dúvidas, por isso estamos dando essa explicação. A palavra gerou
uma dúvida, e depois não queremos que seja imputada a V. Exa.
qualquer dúvida em relação a seus claros pronunciamentos.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/3/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e o Deputado Walter Tosta, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, com base no art. 120,
inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater a desigualdade entre mulheres e homens no mercado de
trabalho e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
24/2007 no 1º turno (Deputado Antônio Carlos Arantes) e 45/2007 no
1º turno (Deputada Rosângela Reis). A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os seguintes convidados: Sras. Carmem
Rocha, Superintendente de Trabalho e Renda da Sedese; Lucimar de
Almeida Silva, Diretora da CUT; Maria Alves de Souza, Coordenadora
da Comissão de Jovens da Fetaemg, e Annie Labaj, representante do
Fundo de Justiça Social do Intercâmbio Canadense da Confederação
Nacional dos Metalúrgicos, que são convidadas a tomar assento à
mesa. A Presidência, autora do requerimento que deu origem ao
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debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
às convidadas, para que façam suas exposições. Registra-se, neste
momento, a presença da Deputada Elisa Costa. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação é
aprovado requerimento da Deputada Elisa Costa, em que pede seja
enviado ofício ao Ministro da Previdência Social, encaminhando cópia
da Carta Pública do Movimento de Mulheres sobre a Participação no
Fórum Nacional da Previdência Social, solicitando a inclusão de
representante do movimento de mulheres, no campo dos movimentos
sociais, para participar desse Fórum. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2007.
Antônio Carlos Arantes, Presidente - Walter Tosta - André Quintão.
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/3/2007
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Eros Biondini
e Zezé Perrella, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 14 e 67/2007.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da
Deputada Cecilia Ferramenta, em que solicita seja agendada uma
visita desta Comissão ao Ministro do Turismo, para debater as
propostas do Ministério do Turismo para o Estado, bem como o
Programa Nacional de Incentivo ao Turismo; e do Deputado Eros
Biondini, em que solicita sejam realizadas audiências públicas desta
Comissão para se discutirem as perspectivas de apoio, de
desenvolvimento e de divulgação do turismo religioso no Estado, o
papel da mídia na divulgação e fortalecimento do turismo no Estado e
o projeto acústico do Estádio Jornalista Felipe Drummond - Mineirinho.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Bráulio Braz - Eros Biondini.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/3/2007
Às 16h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Wander Borges e Eros Biondini
(substituindo este ao Deputado Neider Moreira, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Wander Borges, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios da Sra. Maria de Lourdes Morais e
Silva, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itajubá,
solicitando desta Casa Legislativa atenção especial aos problemas da
região, publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2007. O Presidente
acusa o recebimento, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 32/2007, para o
qual avocou a si a relatoria da matéria. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a



2191

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 2
a 7/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Weliton Prado (2), em que
solicita seja realizada reunião no Município de Buritizeiro para debater,
em audiência pública, a interdição da Ponte Marechal Hermes, que
liga os Municípios de Buritizeiro e Pirapora, e seja realizada visita ao
Presidente da Copasa com o objetivo de discutir a possibilidade de
redução dos valores da tarifa de água dos municípios que não
participarão do subsídio cruzado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2007.
Ronaldo Magalhães, Presidente - Wander Borges - Eros Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 256/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.776/2006, a proposição em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Apoio e
Recuperação  de Dependentes Químicos Betel - Cerb -, com sede no
Município de Curvelo.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 256/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Centro de Apoio e Recuperação de Dependentes Químicos Betel -
Cerb -, com sede no Município de Curvelo.

A entidade em causa, constituída e em funcionamento há mais de
um ano, tem personalidade jurídica e sua Diretoria é composta por



2192

pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício dos
respectivos cargos.

Além disso, o art. 34 do seu estatuto dispõe que, no caso de
dissolução do Centro, após a quitação de todos os seus débitos e
obrigações, os bens e valores remanescentes serão destinados a
entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social ou que detenha a declaração
de utilidade pública; e o art. 36 determina que todas as atividades
desempenhadas na entidade por Diretores, Conselheiros, instituidores
ou sócios serão gratuitas, sendo-lhes vedado o recebimento de toda
remuneração, lucro, dividendo, gratificação, bonificação, ajuda de
custo ou vantagem, a qualquer título.

Portanto, a referida instituição atende à exigência consubstanciada
no art. 1º da Lei nº 12.792, de 1998, reguladora do processo
declaratório de utilidade pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 256/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 282/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.634/2006, a proposição em
epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública a Comunidade
Ele Clama, com sede no Município de Contagem.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 282/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Comunidade Ele Clama, com sede no Município de Contagem,
organização não governamental constituída e em funcionamento há
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mais de um ano, dotada de personalidade jurídica e cuja Diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo
exercício dos seus cargos.

Note-se que o art. 6º de seu estatuto estabelece que ela não
remunera os membros dos Conselhos Diretor e Fiscal; e o art. 36,
que, no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica,
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,
ou a entidade pública.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública, alterada pela Lei nº 15.430, de 2005.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 282/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 73/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.663/2005, obriga os hospitais e outras unidades de saúde a notificar
o órgão de vigilância sanitária sobre os casos de intoxicação alimentar
e de patologias digestivas assemelhadas e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 17/2/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, foi o projeto distribuído a esta Comissão para ser
apreciado sob os aspectos jurídico, constitucional e legal, em
conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em epígrafe obriga os hospitais, os prontos-socorros, os

postos de atendimento ambulatorial e outras unidades de saúde,
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públicas ou privadas, a notificar o órgão de vigilância sanitária sobre
os casos de intoxicação alimentar e de patologias digestivas
assemelhadas, decorrentes da ingestão de alimentos deteriorados,
com prazo de validade vencido ou, de alguma forma, impróprios para
o consumo, sempre que for claramente identificado o alimento
causador do distúrbio e sua origem. Estabelece, ainda, em seu art. 2º,
que caberá ao órgão de vigilância sanitária determinar a imediata
suspensão da comercialização ou do fornecimento do referido
alimento. O art. 3º prevê o encaminhamento, pelas autoridades
sanitárias, de ofício ao Conselho Regional de Medicina comunicando
toda conduta omissiva ou desidiosa dos profissionais responsáveis
pela expedição da notificação. Por fim, o art. 4º da proposição prevê a
penalidade de multa, no valor de 100 Ufemgs, a ser aplicada aos
infratores da lei, multa essa que deverá ser duplicada em caso de
reincidência.

A Constituição Estadual, em seu art. 186, determina que “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”.

E, ainda, o art. 187 da mesma Carta estabelece que as ações e os
serviços de saúde são de relevância pública e que cabe ao poder
público sua regulamentação, fiscalização e controle, na forma da lei.

O art. 24, inciso XII e §§ 1º e 2º da Carta Federal, relaciona a
proteção e a defesa da saúde entre as matérias de competência
concorrente da União e do Estado, cabendo à primeira a elaboração
de norma geral, e ao segundo, a suplementação da legislação federal
para atender a suas peculiaridades.

Em consonância com os ditames constitucionais, o legislador federal
elaborou a Lei Federal nº 8.080, de 1990, Lei Orgânica da Saúde, que
determina as condições para a promoção, a proteção e a recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências. O legislador estadual, por
sua vez, editou a Lei nº 13.317, de 1999, o Código de Saúde do
Estado de Minas Gerais, que prevê, no art. 29 do Capítulo II, relativo à
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Vigilância Epidemiológica e Ambiental, a notificação compulsória à
autoridade sanitária local da ocorrência, comprovada ou presumida,
de caso de doença transmissível.

Assim, o projeto inova o mundo jurídico ao incluir, entre as doenças
de notificação compulsória no Estado, os casos de intoxicação
alimentar e de patologias assemelhadas. Nesse passo, eis
configurado o atributo da novidade jurídica, necessário à existência de
lei no sentido estrito.

No que tange ao Código de Saúde do Estado, ressaltamos o fator
alimentação como um dos determinantes e condicionantes da saúde
da população, conforme prevê o seu art. 4º. Além disso, o art. 7º
dessa lei determina as competências da Secretaria de Estado de
Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes,
entre as quais figura a tarefa de fiscalizar o cumprimento da lei por
meio de seus órgãos competentes que, para tanto, exercerão o poder
de polícia sanitária no seu âmbito respectivo. Nesse passo,
destacamos o teor do art. 26, também do Código de Saúde do Estado,
que inclui a hipótese de notificação compulsória também para
agravos, doenças e fatores de risco relevantes, contribuindo, desse
modo, para reforçar o amparo legal à idéia defendida pelo autor do
projeto. De fato, embora os casos de intoxicação alimentar e de
patologias digestivas assemelhadas não possam ser enquadrados na
tipologia “doença transmissível”, entendemos que, numa acepção
mais ampla, podem ser considerados um agravo ou um fator de risco
relevante. Nesse particular, caberá à Comissão de Saúde, a ser
ouvida oportunamente, analisar com mais propriedade a questão.
Considerando-se a especificidade da hipótese apresentada no projeto,
bem como a novidade que ela encerra, e, ainda, a competência do
Estado para suplementar a norma geral da União, é passível o
tratamento da matéria mediante lei no sentido estrito.

Todavia, como o art. 31 do Código de Saúde do Estado prevê que “a
inclusão de doença ou agravo à saúde na relação das doenças de
notificação compulsória no Estado, os procedimentos, formulários e
fluxos de informações necessários a esse fim...”, entre outras
medidas, “...constarão de normas técnicas específicas”, deixamos a
critério do Poder Executivo a tarefa de regulamentação da futura lei.
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Mesmo porque pertence ao Governador do Estado a competência
privativa para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução
das leis, conforme determina o inciso VII, “in fine”, do art. 90 da
Constituição do Estado.

Tendo por referência o fato de que a Lei nº 13.317, de 1999,
representa o código do Estado no tocante à saúde, e considerando o
princípio da consolidação das leis e a técnica legislativa, inserimos a
idéia central do projeto no corpo do referido código, mediante a
apresentação do Substitutivo nº 1 ao final deste parecer.

Nessa linha de pensamento, também não acolhemos o dispositivo
do projeto que prevê as penalidades para os infratores da lei, uma vez
que o art. 98 e seguintes do Código de Saúde do Estado já
disciplinam a questão.

No que se refere às despesas que a implementação do projeto
possa acarretar, entendemos que a dotação orçamentária para a
saúde poderá contemplá-las. Na verdade, a existência de rubrica no
Orçamento Anual do Estado, isto é, a previsão orçamentária, é
requisito de admissibilidade do projeto. No entanto, cabe à Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no momento oportuno,
pronunciar-se sobre essa questão.

Diante, pois, da fundamentação apresentada, não vislumbramos
impedimentos de natureza jurídica à tramitação do projeto nesta Casa
na forma do Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 73/2007, no 1º
turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o

Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, fica acrescida

do seguinte artigo:
“Art. 69-A - Hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento

ambulatorial e outras unidades de saúde, públicas ou privadas,
notificarão a autoridade sanitária local sobre a ocorrência de casos de



2197

carência nutricional, de intoxicações de origem alimentar, bem como
de doenças não transmissíveis ligadas à alimentação.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 96/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o Projeto de Lei nº
96/2007 dispõe sobre os locais de culto nos estabelecimentos
penitenciários do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 17/2/2007, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer preliminar quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva alterar o “caput” do art. 72 da Lei

de Execuções Penais estadual - LEP -, de modo a nele incluir a
previsão relativa à destinação de dependência, nos estabelecimentos
prisionais, para a prestação de assistência religiosa aos detentos. O
mencionado dispositivo já prevê, entre outros, quadras poliesportivas,
gabinete odontológico, biblioteca e área para ensino.

Cumpre dizer que proposição de idêntico teor tramitou na legislatura
passada, o Projeto de Lei nº 1.699/2004, recebendo parecer favorável
da Comissão de Constituição e Justiça, ao qual, nesta oportunidade,
manifestamos nossa adesão, destacando, a seguir, os principais
argumentos alinhavados naquela peça opinativa.

A Constituição da República, em seu art. 5º, VII, assegura, nos
termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis
e militares de internação coletiva. Na esteira da Carta Federal, a
Constituição mineira assegura ao presidiário a assistência médica,
jurídica e espiritual.

Há, pois, o reconhecimento constitucional da relevância da
assistência religiosa no ambiente prisional, sobretudo no sentido de
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imprimir maior concretude ao sentido ético e ressocializador inerente à
pena imposta pelo Estado. Com efeito, a pena restritiva de liberdade,
a par de promover a segregação social de indivíduos que adotam
condutas desviantes e ofensivas à sociedade, deve ter um caráter
socioeducativo, de modo a facilitar o processo de reinserção social do
preso.

Também no âmbito da legislação infraconstitucional é possível
verificar tal orientação, conforme se depreende da leitura de alguns
dispositivos da Lei Federal nº 7.210, de 1984, que contém normas
gerais de execução penal. É oportuna a transcrição dos seguintes
preceitos:

“Art. 3º - Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os
direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.

Parágrafo único - Não haverá qualquer distinção de natureza racial,
social, religiosa ou política.

(...)
Art. 10 - A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado,

objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em
sociedade.

Art. 11 - A assistência será:
(...)
VI - religiosa.
Art. 24 - A assistência religiosa, com liberdade de culto, será

prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a
participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem
como a posse de livros de instrução religiosa.

§ 1º - No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos
religiosos.

(...)
Art. 41 - Constituem direitos do preso:
VII - assistência material, à saúde jurídica, educacional, social e

religiosa”.
Note-se que entre os dispositivos transcritos se encontra o § 1º do

art. 24, que prevê de modo expresso a existência de local apropriado
para os cultos religiosos.

Por seu turno, o Conselho Nacional de Política Criminal e
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Penitenciária, na Resolução nº 14, de 11/11/94, que fixa as regras
mínimas para o tratamento do preso no Brasil, dispõe sobre a questão
da seguinte forma:

“Art. 43 - A assistência religiosa, com liberdade de culto, será
permitida ao preso, bem como a participação nos serviços
organizados no estabelecimento prisional.

Parágrafo único - Deverá ser facilitada, nos estabelecimentos
prisionais, a presença de representante religioso, com autorização
para organizar serviços litúrgicos e fazer visita pastoral a adeptos de
sua religião”.

Já no âmbito estadual, mesmo a Lei nº 11.404, de 1994, que se
pretende alterar com a proposição em exame, já trata da questão da
assistência religiosa, cabendo ressaltar o disposto no art. 60, que
assegura ao sentenciado o direito à liberdade de crença e ao exercício
de culto.

Todo esse arcabouço legislativo foi concebido no propósito de
conferir densidade normativa ao princípio fundamental da dignidade
da pessoa humana. Nesse sentido, a proposição em exame se afina
com nossa sistemática jurídico-constitucional, inexistindo, pois, óbices
à sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 96/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 132/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 5/2003,
estabelece a cobrança de preço público pela utilização de bens de
domínio ou propriedade do Estado e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 2/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
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do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto em análise resultou do desarquivamento do Projeto de Lei
nº 5/2003, que foi objeto de apreciação preliminar pela Comissão de
Constituição e Justiça, cujo parecer concluiu por sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma de substitutivo
apresentado.

Nesta oportunidade, manifestamos nossa adesão ao entendimento
consignado no mencionado parecer, cujo teor passamos a reproduzir.

Conforme o projeto em análise, o uso, eventual ou não, de bens
imóveis de domínio ou propriedade do Estado, a qualquer título, será
precedido de permissão e ensejará o pagamento de preço pelo
permissionário.

Nos termos da proposição, será obrigatória a remuneração pelo uso,
por parte de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, do
subsolo, do solo e dos espaços aéreos de propriedade do Estado.

O projeto determina que a utilização privativa e onerosa de qualquer
bem público imóvel será formalizada por decreto e dar-se-á sob a
modalidade de permissão.

O preço a ser cobrado será definido em regulamento e não poderá
ser inferior ao que a União cobra pelo uso de seus bens nem inferior a
R$2,00 por metro linear - ou sua projeção - de área utilizada,
mensalmente.

Na hipótese de intervenção física não autorizada em imóvel
pertencente ao Estado ou sob seu domínio, o projeto prevê a
declaração da inidoneidade do infrator, que fica impedido de contratar
com o poder público, sem prejuízo da incidência das demais sanções
previstas em regulamento, observado o devido processo legal e o
amplo direito de defesa.

Quanto aos recursos obtidos com a cobrança do preço público, a
proposição determina que sejam destinados ao Fundo de Fomento e
Desenvolvimento Socieconômico do Estado de Minas Gerais -
Fundese.

Sob o ângulo jurídico-constitucional, pode-se afirmar que a matéria
de que trata o projeto se insere no rol de competências do Estado
membro, visto tratar-se de assunto afeto ao direito administrativo, que,
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em face do princípio da autonomia, é suscetível de disciplinamento
jurídico por parte dos três entes políticos componentes da Federação.

Assim, no âmbito da União, a utilização privativa e onerosa dos bens
a ela pertencentes é disciplinada pela Lei nº 9.636, de 15/5/98.

Trata-se, pois, de introduzir no âmbito da legislação estadual o
disciplinamento da utilização de bens do Estado, de maneira similar à
adotada no plano federal.

Ressalte-se, ainda, que a matéria versada na proposição não se
encontra sob reserva de iniciativa, o que respalda a deflagração do
devido processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Entretanto, o projeto incorre em inúmeras impropriedades técnico-
jurídicas, que são suscetíveis de correção, o que fazemos por
intermédio do Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer.
Trata-se de imprimir mais rigor conceitual à matéria, a partir da
previsão das três modalidades de utilização de bem imóvel do Estado
pelo particular, a saber, a concessão, a permissão e a autorização,
explicitando os seus traços distintivos.

Cumpre dizer que, no texto original do projeto, havia a previsão da
destinação dos recursos resultantes da aplicação da lei para o Fundo
de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas
Gerais - Fundese. Tal disposição não consta do substitutivo
formalizado ao final deste parecer, e a razão disso reside no fato de
que não nos parece razoável dar uma destinação específica, de
caráter vinculatório, a uma fonte de receita tão ampla e expressiva
como a decorrente de contratos firmados pela administração pública.
Com efeito, são inúmeros tais contratos, nas mais diversas
modalidades, dos quais resulta vultosa fonte de receita para o Estado.
Assim, vincular, por lei, grandes somas de dinheiro a uma só
destinação, diante das inúmeras demandas sociais, seria medida
desprovida de razoabilidade. Neste passo, convém frisar que o
princípio da razoabilidade encontra previsão expressa no art. 13 da
Constituição mineira, sendo considerado princípio implícito na Carta
Federal. Assim, ao invocarmos tal princípio, não desbordamos dos
limites do juízo de admissibilidade cuja emissão compete a este órgão
colegiado.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 132/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a utilização, por terceiros, de bem patrimonial do

Estado, das autarquias e das fundações públicas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A utilização, por terceiros, de bem patrimonial do Estado,

das autarquias e das fundações públicas dar-se-á com a observância
do disposto nesta lei.

Art. 2º - Os instrumentos públicos de outorga do uso privativo de
bem patrimonial do Estado, das autarquias e das fundações públicas
são a concessão, a permissão e a autorização.

§ 1º - Concessão de uso é o contrato administrativo por meio do qual
o particular se utiliza privativamente de bem público de conformidade
com sua destinação, observado o devido procedimento licitatório.

§ 2º - Permissão de uso é o ato administrativo unilateral,
discricionário e precário mediante o qual a administração pública
faculta ao particular a utilização privativa de bem público para fins de
interesse público.

§ 3º - Autorização de uso é o ato administrativo unilateral,
discricionário e precário por meio do qual se faculta ao particular a
utilização de bem público com caráter de exclusividade.

Art. 3º - A permissão e a autorização de uso serão formalizadas por
prazo indeterminado e poderão ser revogadas, a qualquer tempo, pela
autoridade administrativa competente, independentemente de
indenização ao usuário.

Parágrafo único - É facultado à administração, por razões de
interesse público, atribuir prazo à permissão de uso, caso em que a
sua revogação antecipada implica dever de indenização ao
permissionário.

Art. 4º - O uso privativo de bem patrimonial será remunerado e
dependerá de licitação quando destinado a finalidade econômica.

Parágrafo único - O uso privativo de bem patrimonial poderá ser
gratuito quando se destinar a outra entidade de direito público ou a
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entidade assistencial, religiosa, educacional ou esportiva, desde que
verificado relevante interesse público.

Art. 5º - Os bens imóveis públicos de valor artístico, histórico ou
cultural poderão ser utilizados por terceiros para fins exclusivamente
culturais.

Art. 6º - O compartilhamento de espaço, de qualquer modalidade e a
qualquer título, deverá ser previamente comunicado à autoridade
competente, que promoverá a cobrança, proporcional ao
compartilhamento, acrescida de, no mínimo, 30% (trinta por cento)
sobre o preço cobrado por metro linear.

Parágrafo único - A ausência de comunicação, constatando-se
posteriormente o compartilhamento, constituirá infração, punível com
multa nunca inferior a cem vezes o valor do preço, apurado
mensalmente.

Art. 7º - Decreto do Poder Executivo estabelecerá os critérios e os
valores para o uso remunerado dos bens de que trata esta lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N° 134/20 07

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes e decorrente do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.379/2004, a proposição em
epígrafe tem por escopo instituir a Semana do Portador de Deficiência
e dar outras providências.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2007 e
distribuída a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
jurídico, constitucional e legal, de acordo com os arts. 188 e 102, III,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 134/2007 objetiva instituir a última semana do

mês de agosto como a Semana do Portador de Deficiência e
determinar que, nessa ocasião, a Loteria do Estado de Minas Gerais
promoverá uma extração especial ou a confecção de cartões de
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loteria instantânea em homenagem a esse grupo, destinando os
recursos arrecadados ao financiamento de programas de atendimento
ao excepcional. A segunda disposição guarda semelhança com o
estabelecido na Lei nº 12.780, de 1998, que a proposição em exame
revoga em seu art. 4º.

A matéria concernente à instituição de data comemorativa enquadra-
se na competência residual do Estado membro, estabelecida pelo § 1º
do art. 25 da Constituição da República, pois não se encontra entre as
relacionadas pelo art. 22, que são de competência privativa da União,
nem pertence àquelas de interesse local, disciplinadas pelos
Municípios, em consonância com o art. 30, inciso I.

Já a proteção e integração social das pessoas portadoras de
deficiência é assunto da competência concorrente, inscrita no inciso
XIV do art. 24 da Carta Magna, cabendo à União editar norma geral e
aos Estados, suplementá-la para atender a suas peculiaridades.

Como o art. 66 da Carta mineira não inclui a matéria examinada
entre as de iniciativa reservada aos titulares dos Poderes Executivo ou
Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, infere-se
que a qualquer membro deste Parlamento é facultado iniciar o
competente processo legislativo.

É importante salientar que o projeto em análise não propõe a criação
de nova modalidade lotérica, mas apenas a realização de extração
especial de jogo já existente, com finalidade específica: o produto da
arrecadação será destinado ao atendimento dos excepcionais.
Portanto, não contraria o art. 22, XX, da Constituição da República,
que fixa como competência privativa da União legislar sobre sistemas
de consórcios e sorteios, nem o art. 32 do Decreto-Lei nº 204, de
1967, que veda a criação de nova modalidade de jogo e o aumento da
emissão de novos bilhetes ou séries.

Cumpre salientar, entretanto, que esta Casa, em 1998, editou a Lei
nº 12.780, que versa sobre a matéria e que consideramos ter recebido
tratamento mais adequado, pelas razões a seguir apontadas. Em
primeiro lugar, a norma destina 50%, no mínimo, dos recursos
arrecadados ao atendimento da finalidade proposta, estabelecendo
parâmetros para o Executivo dispor sobre os recursos arrecadados,
respeitando a margem necessária às despesas administrativas.
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Em segundo lugar, destina os recursos “a programas municipais, de
existência devidamente comprovada, de atendimento ou
profissionalização do portador de deficiência”. A proposta é assertiva
ao destinar aos Municípios os valores, ao privilegiar a necessária
preparação dos portadores de deficiência para o mercado de trabalho
e, ainda, ao destinar os recursos não apenas aos excepcionais, mas,
de forma geral, aos portadores de qualquer tipo de deficiência.

Tais reflexões levam à apresentação das Emendas nºs 1 e 2, que,
respectivamente, suprimem os art. 2º e 4º do projeto em tela.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 134/2007 com as
Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas.

Emenda n° 1
Suprima-se o art. 2°, renumerando-se os demais.

Emenda n° 2
Suprima-se o art. 4º.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 136/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº
136/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
130/2003, inclui na grade curricular da rede estadual de ensino
conteúdo relativo a formação musical.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 2/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,
cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem o objetivo de incluir na grade
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curricular da rede estadual de ensino médio e fundamental conteúdo
relativo a formação musical. Prevê, ainda, que os estabelecimentos de
ensino destinados à educação de portadores de deficiência visual
darão especial atenção ao desenvolvimento da musicografia em
braile.

No que toca à competência do Estado membro para tratar da
matéria, registre-se que a Constituição Federal prevê, em seu art. 22,
inciso XXIV, a competência privativa da União para legislar sobre as
diretrizes e bases da educação nacional e a competência concorrente
da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre
educação, cultura e ensino. Dessa forma, faz-se necessário distinguir
duas modalidades básicas de lei educacional: aquela que estabelece
diretrizes gerais para a educação nacional - e é do domínio exclusivo
da União - e a que dispõe suplementarmente sobre educação, cultura
e ensino e é da competência concorrente da União e dos Estados, por
força do disposto no art. 24, IX, da Constituição Federal.

A União, no uso de suas atribuições constitucionais, editou a Lei
Federal nº 9.394, de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB -, que define as diretrizes e bases da
educação nacional. Tal lei estabelece, em seu art. 26, que os
currículos do ensino fundamental e médio devem ter, além de uma
base nacional comum, uma parte diversificada, para atender as
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e da clientela. Dessa flexibilidade, resulta a possibilidade de
legislação suplementar por parte dos Estados Federados, respeitadas
as imposições da norma geral.

Conclui-se, assim, que a inclusão de conteúdo relativo a formação
musical na grade curricular da rede estadual de ensino fundamental e
médio não encontra óbice de natureza legal. Dessa forma já se
manifestou o STF, em medida cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 1.991-1-DF, ao reconhecer a competência do
Estado membro para regulamentar normas sobre conteúdos
curriculares, em face da capacidade a ele conferida pelos arts. 24, IX,
e 23, V, da Constituição Federal.

Contudo, há que ressaltar que o art. 15 da LDB prevê que os
sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
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educação básica que os integrem progressivos graus de autonomia
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as
normas gerais de direito financeiro público. Dessa forma, o projeto
deve zelar pela autonomia das unidades escolares, estabelecida como
um dos maiores objetivos da LDB, buscando implementar uma política
educacional coerente com a demanda e os direitos de alunos e
professores. Ressaltamos, assim, a importância de uma profunda
análise, que deve ser realizada pela Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática, sobre o impacto que a inclusão desse
conteúdo na grade curricular da rede estadual de ensino fundamental
e médio irá causar no que concerne à autonomia pedagógica das
escolas, bem como sobre a possibilidade de a carga de disciplinas a
serem incluídas na parte flexível da grade curricular tornar-se
excessiva e, por isso, impraticável.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 136/2007.
Sala das Comissões, 3 de março de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 139/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Sargento Rodrigues,
resultante de desarquivamento de proposição por ele solicitado,
dispõe sobre a obrigatoriedade da vigilância nas agências bancárias
situadas no Estado, durante o período em que ofereçam serviço de
auto-atendimento por meio de caixa eletrônico, e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 2/3/2007, foi a proposta
distribuída a esta Comissão, para exame preliminar, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe tem o objetivo de criar novos mecanismos

que proporcionem mais segurança aos consumidores que utilizam os
serviços disponibilizados pelas instituições financeiras por meio das
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agências, postos de atendimento e caixas eletrônicos espalhados por
todo o Estado.

Constata-se a preocupação do parlamentar com a presença física
de segurança, particularmente nos caixas eletrônicos, assim como
com a necessidade da existência, nos quiosques onde se encontram
instalados esses equipamentos, de dispositivo de sinal sonoro que
possa ser acionado pelo usuário do serviço, nos casos de
emergência.

É oportuno enfatizar que a proposta já tramitou nesta Casa e foi
arquivada em decorrência do término da legislatura.

Conforme foi enfatizado na justificação do projeto, não existe
controvérsia quanto à prerrogativa desta Casa Legislativa para dispor
sobre a matéria, que diz respeito, exclusivamente, a proteção e
segurança do consumidor.

Com efeito, a Constituição da República, em seu art. 24, insere entre
as competências concorrentes da União, dos Estados e do Distrito
Federal a edição de normas que digam respeito à produção e ao
consumo, incluindo-se aí a responsabilidade por dano ao consumidor.

Em reiteradas oportunidades, o STF tem reconhecido como de
competência privativa da União a edição de leis que versem sobre o
sistema financeiro nacional. Tem ressalvado, entretanto, as matérias
de que cogita o projeto em comento, as quais, em verdade, tratam da
proteção à vida e à saúde do consumidor, o que, a propósito, foi
elevado à categoria de princípio, por meio da Lei Federal nº 8.078, de
11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Verifica-se, por outro lado, que grande parte das matérias
constantes no projeto já se encontram disciplinadas na legislação
federal e também na Lei nº 12.971, de 27/7/98, que torna obrigatória a
instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de
serviços das instituições bancárias e financeiras.

Voltando ao projeto, o autor preocupou-se em estabelecer
competências para a aplicação de penalidades às instituições que
descumprirem os comandos da lei, bem como para fiscalizar e
detectar as infrações cometidas pelos prestadores daqueles serviços.

Ocorre que a prerrogativa para instaurar o processo legislativo em
matérias que atribuam competência a órgão estatal é privativa do
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Governador do Estado, conforme se observa na norma constante no
art. 66, III, “e”, da Constituição mineira.

Portanto, com o objetivo de corrigir os vícios que contaminam a
proposta original, os quais, a propósito, vão ao encontro da
consolidação das leis, apresentamos, ao final deste parecer, o
Substitutivo nº 1, alterando a Lei nº 12.971, de 1998, que dispõe sobre
a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 139/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, que torna obrigatória

a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos
de serviços das instituições bancárias e financeiras.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Ficam as instituições bancárias e financeiras obrigadas a

manter vigilância ostensiva pelo período integral de atendimento ao
público e a instalar dispositivos de segurança nas agências, nos
postos de serviço e nos quiosques dos caixas eletrônicos instalados
no Estado.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará
o infrator às penalidades constantes nos arts. 56 e seguintes da Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.”.

Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, fica
acrescido do seguinte inciso V:

“Art. 2º - (...)
V - alarme sonoro a ser acionado pelo usuário do serviço em caso

de emergência.”.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 144/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 144/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.733/2004, “torna
obrigatória a instalação de placas em braile contendo os itinerários e
as linhas de ônibus nos terminais rodoviários do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 3/3/2007, foi a proposição
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Trabalho, da
Previdência e da Ação Social.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno, examinar a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
Inicialmente cumpre esclarecer que mantivemos a mesma linha de

raciocínio adotada por esta Comissão ao apreciar o Projeto de Lei nº
1.733/2004 na legislatura passada, fazendo, tão-somente, um reparo
ao projeto em análise por meio de uma emenda, com o objetivo de
tornar mais clara a norma.

A medida contida na proposta em epígrafe tem indiscutível alcance
social. Os deficientes visuais precisam de condições adequadas para
se locomoverem, direito fundamental, previsto no inciso XV do art. 5º
da Carta Política de 1988. Assim, a instalação, nos terminais
rodoviários do Estado, de placas em braile indicando os itinerários e
as linhas de ônibus preenche uma lacuna na ordem jurídica estadual.

Ademais, do ponto de vista formal, o inciso XIV do art. 24 da
Constituição da República confere aos Estados membros competência
suplementar na matéria. Vale lembrar, ainda, que, em se tratando de
serviço público estadual, é incontestável a competência do ente
estadual para a definição de regras que tragam conforto e segurança
para os usuários dos serviços. Aliás, é importante destacar o cuidado
que teve o autor do projeto em restringir seus comandos aos terminais
rodoviários do Estado. Contudo, para deixar mais claro que a norma
se dirige aos terminais que se encontram sob a administração do
Estado, sugerimos substituir a expressão “do Estado” por
“administrados pelo Estado”. Ainda quanto ao aspecto jurídico-formal,
é preciso dizer que, à luz do art. 66 da Constituição mineira, a
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iniciativa legislativa não sofre nenhum tipo de restrição, estando
franqueada a qualquer Deputado.

Finalmente, ressalte-se que a cobrança da tarifa de embarque visa
precisamente a custear as despesas com a manutenção e a melhoria
dos serviços dos terminais rodoviários. Sendo assim, o impacto
financeiro da lei não constitui um problema, uma vez que a sua
execução ocorrerá com os valores arrecadados por meio da referida
tarifa. A esse respeito, mencione-se o regulamento do Departamento
de Estrada de Rodagem, nos termos do Decreto nº 43.406, de 2003,
cujo art. 64, inciso VI, estabelece:

“Art. 64 - A Seção de Apoio ao Usuário tem por finalidade executar
atividades relacionadas com a formulação de programas de
implantação e manutenção de equipamentos de apoio ao usuário do
sistema de transporte rodoviário intermunicipal, competindo-lhe:

(...)
VI - levantar custos operacionais dos terminais rodoviários de

passageiros para fixação de preço das tarifas de embarque;”.
Em face do exposto, apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 144/2007 com a Emenda nº 1, a seguir
apresentada.

Emenda nº 1
Substitua-se, no art. 1º, a expressão “do Estado” por “administrados

pelo Estado.”.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 166/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.384/2004,
institui o Sistema Mineiro de Defesa Civil - Simdec - e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, a proposição foi
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distribuída a esta Comissão e às de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe pretende instituir o Sistema Mineiro de

Defesa Civil - Simdec -, na condição de instrumento de coordenação
dos esforços de todos os órgãos estaduais com os demais órgãos
públicos, entidades privadas e comunidade, para fins de planejamento
e execução das atividades de defesa civil.

Nos arts. 2º, 4º, 5º e 6º, o projeto estabelece os objetivos do Simdec,
conceitua defesa civil, trata da situação de emergência e do estado de
calamidade pública e define atribuições dos poderes públicos estadual
e municipais. Nos arts. 7º, 8º, 9º, 10 e 11, dispõe sobre a estruturação
do Simdec e estabelece competências para os órgãos que o integram.
Nos termos do art. 21, XVIII, da Constituição da República, compete à
União “planejar e promover a defesa permanente contra as
calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações”. Com
base nesse artigo, o Governo Federal editou o Decreto nº 5.376, de
2005, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa
Civil - Sindec - e dá outras providências. Nesse decreto, foram
estabelecidos a conformação e os objetivos do Sindec, o conceito de
defesa civil, desastre, situação de emergência e estado de calamidade
e a estruturação e competência dos órgãos que compõem a entidade.

Na estruturação do Sindec, aos órgãos de defesa civil dos Estados e
do Distrito Federal e às Comissões Municipais de Defesa Civil -
Comdec -, foram atribuídas, nas áreas de sua atuação, as
competências relacionadas a coordenação e execução de ações de
defesa civil, manutenção de informações, elaboração de planos e
programas, obrigação de previsão de recursos orçamentários como
contrapartida às transferências de recursos da União, capacitação de
recursos humanos, execução, distribuição e controle de suprimentos
alimentares e proposição de decretação ou homologação de situação
de emergência e de estado de calamidade, em estrita observância dos
critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de Defesa Civil -
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Condec. Aos Estados membros, a Constituição Federal, no art. 144,
§§ 5º e 6º, determina que compete a execução de atividades de
defesa civil por meio dos Corpos de Bombeiros Militares, os quais são
subordinados aos Governadores.

Em Minas Gerais, a defesa civil encontra-se regulamentada em
diversos diplomas normativos. A Lei nº 7.157, de 7/12/77, dispõe
sobre a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil - Cedec - e o Fundo
Especial para Calamidade Pública - Funecap. Por sua vez, a Lei
Delegada nº 51, de 2003, que dispõe sobre o Gabinete Militar do
Governador do Estado, modificou tacitamente a Lei nº 7.157 ao dar
nova estruturação ao Gabinete Militar, ao qual está integrado o Cedec,
que passou a contar com dez unidades regionais de defesa civil,
criadas pela Lei Delegada nº 132, de 2007.

É de observar, ainda, que a Lei Delegada nº 51, de 2003, autorizou
o Executivo a definir, por decreto, as competências e a descrição das
unidades do Gabinete Militar, inclusive quanto a denominação e
competências das unidades da estrutura complementar. Essa mesma
autorização consta na Lei Delegada nº 132, de 2007.

Assim, o Decreto Estadual nº 43.424, de 2003, trata das atividades
de defesa civil. Nos arts. 10 a 16, o referido decreto dispõe sobre a
estrutura da Coordenadoria de Defesa Civil, subdividida em Secretaria
Executiva de Defesa Civil, Diretoria de Planejamento, Diretoria
Técnica, Diretoria de Comunicação Social, Diretoria Administrativa e
Centro de Controle de Emergências. Para esses órgãos, foram
estabelecidas, com outras palavras, as atribuições constantes no
meritório projeto de iniciativa parlamentar. Na verdade, o Estado de
Minas Gerais dispõe de um “sistema de defesa civil” segundo os
limites e em conformação harmoniosa com o Sistema Nacional de
Defesa Civil.

Por esses motivos e também pelo fato de o projeto em exame
contrariar a regra do art. 66, III, “e”, da Constituição mineira, que
assegura ao Governador do Estado a iniciativa privativa para deflagrar
o processo legislativo em matéria relacionada à estruturação
organizacional do Poder Executivo, o nosso parecer é desfavorável à
proposição. Esse mesmo entendimento foi manifestado por esta
Comissão no exame do ex-Projeto de Lei nº 1.384/2004, atual Projeto
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de Lei nº 166/2007.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade
e ilegalidade do Projeto de Lei nº 166/2007.

Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 181/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposta em análise, desarquivada a pedido do Deputado Gustavo
Valadares, pretende alterar a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que trata
do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e
dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 8/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Ao alterar a redação do art. 11 da Lei nº 14.937, de 2003, o projeto

em apreço pretende assegurar ao contribuinte a possibilidade de
quitar o IPVA em até 12 parcelas mensais e consecutivas.

É oportuno lembrar que esta Comissão já apreciou a proposta,
quando do seu trâmite na legislatura anterior, emitindo parecer com os
seguintes fundamentos de fato e de direito, os quais são acolhidos por
este relator: “O IPVA é um imposto instituído pelos Estados e pelo
Distrito Federal, nos termos do disposto no art. 155, III, da
Constituição da República. Cabe, portanto, a esta Casa Legislativa,
em conformidade com o disposto no art. 61, III, da Constituição
mineira, definir ou, mesmo, alterar o percentual das alíquotas, o fato
gerador, as possibilidades de isenção do tributo, como também
estabelecer a possibilidade de parcelamento do tributo,
compatibilizando a conveniência da administração pública com o
interesse do contribuinte. Saliente-se, entretanto, que a lei estadual
deve guardar consonância com as normas federais que versam sobre
a matéria, para que não exista conflito de interesses quando da
aplicação do direito, notadamente em relação ao licenciamento de
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veículos automotores. Nesse passo, torna-se importante enfatizar que
o Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, instituído pela Lei nº 9.503, de
23/9/97, por força do comando insculpido em seu art. 12, X, atribui
competência ao Conselho Nacional de Trânsito - Contran - para
estabelecer os prazos para licenciamento anual dos veículos
automotores. O Contran, no uso desta prerrogativa, editou a
Resolução nº 110, de 24/2/2000, estabelecendo o prazo
compreendido entre o mês de setembro e o de dezembro para que os
órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
promovam a renovação do licenciamento dos veículos automotores.
Observa-se que o recolhimento do IPVA em até 12 parcelas, no
mesmo exercício fiscal, incompatibiliza a legislação estadual com os
preceitos de ordem federal que versam sobre a matéria, os quais
devem ser obrigatoriamente cumpridos pelos Estados federados, pois
um dos pressupostos para a emissão do licenciamento do veículo,
segundo o CTB, consiste na quitação integral dos débitos relativos ao
IPVA. Para dirimir essa controvérsia, entendemos ser pertinente a
apresentação da Emenda nº 1, que possibilita o pagamento integral
do imposto em prazo que antecede o previsto na Resolução nº 110,
do Contran. É importante salientar, por último, que a medida proposta
é compatível com as disposições constantes na Lei Complementar nº
101, de 4/5/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal.
Não existe, na proposta em análise, nenhuma perspectiva de isenção
ou redução da carga tributária, mas, tão-somente, o parcelamento do
débito em condições que melhor atendem ao interesse dos
contribuintes. A proposição deverá ser mais bem-avaliada no tocante
ao mérito, quando tramitar pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, a fim de compatibilizar a implementação da medida
proposta com o fluxo de caixa do Estado, que, certamente, será
alterado, quando da conversão do projeto em norma jurídica”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 181/2007
com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
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“Art. 1º - O art. 11 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - O IPVA será recolhido por intermédio da rede bancária
credenciada pela Secretaria de Estado de Fazenda, cabendo ao
contribuinte optar pelo pagamento em cota única ou em até oito
parcelas, mensais e consecutivas.”.

Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 182/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em
análise, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.571/2004, institui o Fundo de Conservação Rodoviária do Estado de
Minas Gerais - Funcor - MG.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe, agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o
art. 188 do Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição em exame já tramitou nesta Casa como Projeto de Lei

nº 1.571/2004, considerado antijurídico por esta Comissão.
A proposta cria o Fundo de Conservação Rodoviária do Estado -

Funcor - MG -, destinado a financiar a conservação das rodovias
estaduais.

O Funcor será administrado por um conselho de administração,
composto por onze membros, entre os quais representantes do poder
público e da sociedade civil, cabendo à Secretaria de Transportes e
Obras Públicas a prestação de suporte técnico e material ao
Conselho. A gestão dos recursos do fundo competirá a uma Diretoria
Executiva, constituída pelo Secretário de Transportes e Obras
Públicas, pelo Diretor-Geral do DER-MG e por um representante
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indicado pelo conselho de administração. O DER-MG será o órgão
executor do fundo.

Quanto às receitas do Fundo, estas serão constituídas da parcela
pertencente ao Estado referente à Contribuição sobre o Domínio
Econômico - Cide -, da arrecadação proveniente da exploração de
faixa de domínio e das multas de trânsito, de transferências
orçamentárias, doações e legados, bem como quaisquer outras
rendas eventuais.

A instituição de fundos de qualquer natureza, no âmbito do Estado,
deve-se fazer em estreita conformidade com os ditames da Lei
Complementar n° 91, de 2006, instituidora das regra s gerais sobre a
instituição, a gestão e a extinção dessas unidades contábeis.

Segundo o referido ordenamento, a criação de fundo depende da
comprovação de sua viabilidade técnico-econômica, ou seja, é preciso
que as fontes de recursos indicadas para prover o fundo sejam
factíveis e capazes de assegurar o cumprimento de suas finalidades.
A propósito, transcrevem-se os arts. 2º e 3º da mencionada lei
complementar, que estabelecem a moldura normativa necessária ao
exame da matéria.

“Art. 2º - O fundo é um instrumento de gestão orçamentária criado
por lei, sem personalidade jurídica, dotado de individualização contábil
e constituído pela afetação de patrimônio e do produto de receitas à
realização de determinados objetivos ou serviços.

Parágrafo único - O projeto de lei referente à criação de fundo será
acompanhado de justificativa do seu interesse público e de
demonstração de sua viabilidade técnica e financeira.

Art. 3º - Os fundos desempenharão predominantemente as
seguintes funções:

I - programática, destinada à execução de programa especial de
trabalho da administração pública estadual;

II - de transferência legal, destinada a concretizar as transferências
decorrentes do compartilhamento de receitas previsto na Constituição
da República, bem como a sistematizar outros encargos oriundos de
determinações legais;

III - de financiamento, destinada à concessão de financiamentos e à
execução de outras formas de inversão, cujos eventuais retornos
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serão incorporados ao patrimônio do fundo, estabelecendo-se, assim,
sua natureza rotativa;

IV - de garantia, destinada a proporcionar garantias à realização de
determinadas operações ou projetos de interesse do Estado.”

A conservação de rodovias é atividade habitual do Estado, a ser
custeada com recursos do seu orçamento. Não se trata de programa
novo, com objetivos determinados. Ademais, o fundo pretendido não
se presta a viabilizar transferência legal, financiamento ou garantia.
Falta o enquadramento da proposta nas hipóteses do citado art. 3º.

Por outro lado, não é razoável a criação de um fundo especial que
basicamente não conta com receita própria. Da análise da
composição dos recursos previstos no projeto, vê-se que são
meramente hipotéticos, que não podem ser considerados fontes
concretas de receita, capazes de sustentar os objetivos almejados. É
válido lembrar que o princípio da razoabilidade, expressamente
previsto na Constituição do Estado, no seu art. 13, além de nortear as
atividades da administração pública, é aplicável ao Poder Legislativo.

Ademais, examinando-se a execução orçamentária dos fundos
estaduais já existentes, observa-se um grande problema, que conduz
à sua ineficácia. Apesar de os fundos estarem excluídos do princípio
da unidade orçamentária, em Minas Gerais os recursos por eles
arrecadados são alocados no Caixa Único do Estado, conforme
determina o Decreto n° 39.874, de 1998. Assim, mesm o os recursos
vinculados estão sujeitos à discricionariedade do Governo Estadual.
Isso significa, na prática, que a existência de recursos orçamentários
não implica, necessariamente, a sua execução. Por isso, há fundos
que, apesar de possuírem grande volume de recursos orçamentários,
não dispõem de recursos financeiros e são inviáveis.

Foi justamente a preocupação com a não-viabilidade técnico-
econômica dos vários fundos já instituídos, e reconhecidamente
inoperantes, que levou o Congresso a adotar, no processo de
elaboração legislativa, o princípio da exceção para a criação de
fundos. Segundo essa postura, consubstanciada em norma interna da
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados,
recusa-se a criação de fundo que seja provido unicamente com
recursos orçamentários, por ser inadequado orçamentária e



2219

financeiramente, salvo se o fundo a ser criado tiver relevante interesse
econômico ou social e suas atribuições não puderem ser realizadas
pela estrutura departamental da administração pública.

Ademais, a referida Lei Complementar n° 91, de 2006 , exige que a
norma instituidora do fundo defina o órgão gestor e o grupo
coordenador, que são órgãos pertencentes à estrutura do Poder
Executivo. Justamente por isso, a proposição passa a ser de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo. A proposta em tela, com efeito,
ainda fere as regras do art. 66, III, “e”, da Constituição do Estado, que
reserva ao Governador a iniciativa para a deflagração de projeto de lei
que trate da organização do Poder Executivo.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 182/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 189/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado a requerimento do autor, Deputado Alencar da Silveira
Jr., o Projeto de Lei nº 81/2003, atual Projeto de Lei nº 189/2007,
proíbe a utilização do Aeroporto de Belo Horizonte (Aeroporto da
Pampulha) para vôos comerciais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas para receber parecer, nos termos do
art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
Em primeiro lugar, gostaríamos de esclarecer que, na legislatura

passada, proposição idêntica tramitou nesta Casa, tendo sido
arquivada ao término da legislatura. Na oportunidade, esta Comissão
analisou minuciosamente a matéria no exercício do controle
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preventivo de constitucionalidade. Sendo assim, passamos a
reproduzir, nesta peça opinativa, os argumentos jurídicos utilizados
anteriormente.

O projeto em apreço proíbe a utilização do Aeroporto da Pampulha,
em Belo Horizonte, pelas companhias aéreas com finalidade
comercial e determina que estas deverão utilizar, tão-somente, o
Aeroporto Tancredo Neves, em Confins.

Ora, a constitucionalidade da proposição encontra óbice em
questões atinentes ao modelo de repartição de competências entre as
entidades federadas adotado pela Carta Magna. O constituinte de
1988 acolheu o princípio da predominância do interesse: à União
cabem aquelas matérias em que predomina o interesse nacional; aos
Estados, as matérias de predominante interesse regional; e aos
Municípios, os assuntos de interesse local. Segundo o
constitucionalista Alexandre de Morais, o legislador constituinte,
adotando o referido princípio, estabeleceu quatro pontos básicos no
regramento para a divisão de competências legislativas e
administrativas: áreas de atuação legislativa concorrente, áreas
comuns de atuação administrativa paralela, possibilidade de
delegação e reserva de campos específicos de competência
administrativa e legislativa. Nesse sentido, reserva à União aqueles
poderes enumerados nos arts. 21 e 22 da Constituição da República;
aos Municípios, os enumerados no art. 30; e aos Estados, os
remanescentes, ou seja, os que não sejam privativos da União ou dos
Municípios.

O art. 21, XII, “c”, da Lei Maior determina que compete à União
explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão, a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura
aeroportuária. Os incisos I e X do art. 22, por sua vez, determinam a
competência privativa da União para legislar sobre direito aeronáutico
e navegação aérea.

Segundo o art. 38 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei Federal
nº 7.565, de 1986), os aeródromos públicos, como o Aeroporto da
Pampulha, “constituem universalidades, equiparadas a bens públicos
federais, enquanto mantida a sua destinação específica, embora não
tenha a União a propriedade de todos os imóveis em que se situam”.
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Vê-se, pois, que apenas a União pode explorar e regular a navegação
aérea, sendo responsável, sobretudo, pela infra-estrutura
aeroportuária.

Por outro lado, a localização dos aeroportos constitui assunto de
interesse local, vale dizer, a matéria diz respeito às normas e
condições para uso e ocupação do solo urbano. O Município de Belo
Horizonte, na Lei Municipal nº 7.166, de 1996, considera a zona em
que se localiza o Aeroporto da Pampulha “Zona de Grandes
Equipamentos - ZE ” -, ou seja, trata-se de região ocupada por
grandes equipamentos de interesse municipal ou a eles destinada.
Voltando ao Código Brasileiro de Aeronáutica, observe-se que seu art.
43 determina que as propriedades vizinhas dos aeródromos e das
instalações de auxílio à navegação aérea estão sujeitas a restrições
especiais especificadas pela autoridade aeronáutica.

Verifica-se, portanto, que a matéria em análise se enquadra na
esfera de competência de dois entes federados: a União, à qual
compete privativamente regular a navegação aérea, e o Município,
responsável pelo estabelecimento de normas de uso e ocupação do
solo urbano. O Estado, portanto, ao qual competem apenas matérias
residuais, está excluído dessa relação.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 189/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 190/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
exame, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 82/2003,
dispõe sobre o licenciamento e o uso de máquinas de diversões
eletrônicas interativas “off-line”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 8/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
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Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto objetiva disciplinar o uso e a exploração dos equipamentos

de videoloteria “off-line” interativa. Trata-se de proposição resultante
do desarquivamento do ex-Projeto de Lei nº 82/2003, o qual, por
ocasião de sua tramitação, recebeu parecer pela
inconstitucionalidade, que foi aprovado pelo Plenário, razão pela qual
foi a matéria arquivada.

Nesta oportunidade, manifestamos nossa adesão à linha
argumentativa da peça opinativa, cujos termos reproduzimos a seguir.

Consoante dispõe o art. 2º do projeto, considera-se videoloteria “off-
line” interativa “a modalidade de concurso de prognóstico que faz uso
de equipamentos de sorteio eletrônicos ou eletromecânicos, de
números ou quaisquer outros símbolos, aleatórios ou não, que operam
com fichas, moedas, cédulas, cartões magnéticos e sistemas de
créditos ou qualquer outra forma de identificação e quantificação das
apostas”. Esses equipamentos são vulgarmente conhecidos como
máquinas caça-níqueis.

A atividade de exploração de caça-níqueis tem suscitado intensas
disputas judiciais, com decisões tanto no sentido da apreensão
dessas máquinas quanto no sentido de sua liberação. Tal controvérsia
acabou desaguando no Supremo Tribunal Federal, o qual decidiu pela
cassação das liminares autorizativas do funcionamento desses
equipamentos, pronunciando-se, pois, pela ilicitude da atividade.

No que tange à competência para legislar sobre a matéria, cumpre
invocar o disposto no art. 22, inciso XX, da Constituição da República,
que atribui competência privativa à União para legislar sobre sistema
de consórcios e sorteios. Aos Estados membros competiria tão-
somente a exploração dessas atividades, mas não o seu
disciplinamento jurídico. Decisão nesse sentido foi prolatada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no recurso do Mandado de Segurança nº
6.308/MG, o qual invocou esse dispositivo constitucional para ratificar
o julgado do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, que declarou
inconstitucional uma lei do Município de Cordislândia que criara um
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sistema de loteria em âmbito municipal.
Em reforço à tese de que a matéria em exame se insere no domínio

legiferante privativo da União, deve-se aduzir o fato de que a
autorização legal para a exploração de jogos lotéricos constitui uma
derrogação excepcional da norma penal, que tipifica a exploração de
jogos de azar como contravenção, conforme dispõe o art. 50, c/c o art.
51, do Decreto-Lei nº 3.688, de 1941, a Lei das Contravenções
Penais. Confira-se a redação desses dispositivos:

“Art. 50 - Estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou
acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele:

Pena - prisão simples, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa,
estendendo-se os efeitos da condenação à perda dos móveis e
objetos de decoração do local.

(...)
§ 3º - Consideram-se jogos de azar:
a) o jogo em que o ganho e a perda dependem exclusiva ou

principalmente da sorte;
(...)
Art. 51 - Promover ou fazer extrair loteria, sem autorização legal:”.
Ora, se a autorização legal para a atividade lotérica constitui

procedimento excepcional derrogatório de norma penal, é forçoso
reconhecer que a competência para tal autorização deve ser privativa
da União, pois é esse o ente político que detém a competência
privativa para legislar sobre direito penal, conforme estabelece o
inciso I do art. 22 da Constituição da República.

Além da questão relativa à competência, questiona-se o
enquadramento dos caça-níqueis nas modalidades lotéricas, as quais,
conquanto caracterizadoras de jogos que dependem
fundamentalmente da sorte, não ostentam a nota de ilicitude, por
encontrarem respaldo legal. Com efeito, a regra geral em nosso
ordenamento é a da proibição do jogo, salvo a modalidade lotérica
instituída sob autorização legal. Os caça-níqueis, como não são jogos
lotéricos, configuram autênticos jogos de azar desprovidos de
autorização legal e, como tais, constituem contravenção penal. A
negativa da qualificação dos caça-níqueis como jogos lotéricos
encontra arrimo no conceito legal de loteria, contido no § 3º do art. 51



2224

da Lei das Contravenções Penais, vazado nos seguintes termos:
“Considera-se loteria toda ocupação que, mediante a distribuição de
bilhete, listas, vales, sinais, símbolos ou meios análogos, faz depender
de sorteio a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de outra
natureza”.

Da perspectiva penal, o mencionado dispositivo, justamente por
excepcionar conduta ilícita, impõe que sua exegese se dê de maneira
restritiva, razão pela qual não há como subsumir no conceito legal de
jogos lotéricos a modalidade de caça-níquel. É esse o entendimento
esposado pelo ex-Procurador-Geral da República Geraldo Brindeiro,
em parecer que instruiu o Processo nº 1.814-1/260, do qual
transcrevemos o seguinte trecho: “Com efeito, o art. 26, § 1º, da Lei
8.212, de 21 de julho de 1991, versa sobre concursos de
prognósticos, assim considerados ‘todos e quaisquer concursos de
sorteios de números, loterias, apostas, inclusive as realizadas em
reuniões hípicas’ (...) entre as quais não se inserem, em rigor, as
máquinas caça-níqueis. Vale aqui elucidar: a regra, no ordenamento
jurídico brasileiro, é a proibição do jogo. Assim dispõe o art. 50 do
Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das
Contravenções Penais). Exceções, somente por meio de lei, à qual,
exatamente por encerrar exceção, não se emprestará interpretação
extensiva, segundo princípio elementar de hermenêutica”.

O ex-Ministro Carlos Veloso, do Supremo Tribunal Federal, também
teve ocasião de se pronunciar sobre a matéria no julgamento do
referido processo, quando, então, afirmou que a admissão da licitude
dos caça-níqueis, sem um exame mais acurado, “pode causar dano à
ordem pública, considerada esta, conforme acima foi dito, como
ordem jurídico-administrativa e ordem jurídico-penal”. Desse modo, o
então Presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu o pedido de
suspensão das liminares que permitiam o restabelecimento das
máquinas caça-níqueis.

Não bastassem tais considerações, ressalte-se o fato de que o
Estado não dispõe de aparato fiscalizatório que lhe permita controlar
esses jogos, diversamente do que ocorre em relação às apostas
lotéricas, as quais são tradicionalmente operacionalizadas mediante a
extração de números sorteados. De fato, os sorteios dos bilhetes são
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públicos e válidos para a generalidade dos apostadores, circunstância
que possibilita efetivo controle estatal desses procedimentos. Já as
máquinas de diversões eletrônicas interativas, ou caça-níqueis, como
a própria denominação sugere, exigem a interação entre o apostador
e a máquina. Em face da grande quantidade desses caça-níqueis nos
diversos estabelecimentos comerciais espalhados pelo Estado,
resultaria praticamente impossível para o poder público proceder a
uma eficiente fiscalização dessa atividade, o que acarretaria o
aparecimento e a multiplicação de máquinas clandestinas, viciadas e
previamente programadas para lesar o apostador. Frise-se que foi
exatamente essa a situação que se configurou em Minas Gerais,
tornando necessária a intervenção do Ministério Público do Estado, o
qual impetrou ação civil pública com vistas a coibir a exploração
dessas máquinas. Sublinhe-se que, ao empreender tal argumentação,
esta Comissão não desborda dos limites do juízo de admissibilidade
que lhe compete emitir, pois trata-se de aferir se houve violação ao
princípio da razoabilidade, o qual se acha expressamente previsto na
Constituição do Estado (art. 13) e implicitamente contido na
Constituição da República.

Com efeito, a razoabilidade pode ser entendida, numa fórmula
sintética, como adequação de meios a fins. Desse modo, se o Estado
pretende explorar modalidades de apostas com o propósito de
aumentar sua receita e financiar atividades sociais, é razoável que o
faça mediante a edição de bilhetes de apostas ou outras modalidades
lotéricas autorizadas legalmente. Todavia, a exploração de caça-
níqueis para a consecução de tal fim configura alternativa totalmente
desarrazoada, tendo em vista os perniciosos efeitos anti-sociais que
produz.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 190/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 193/2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 85/2003,
dispõe sobre a publicação de advertência quanto à exploração sexual
de crianças e adolescentes nos classificados dos jornais locais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão, para ser apreciada sob os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do que
determina o art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise obriga os jornais diários de Minas Gerais

que publicam anúncios classificados de conotação sexual a inserir, na
respectiva página, com destaque, em letras versais, em negrito, e
ocupando o espaço de 10cm por 10cm, advertência com o seguinte
teor: ”Exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Disque e
denuncie”.

A proposição prevê, ainda, que o Estado providenciará linha
telefônica para receber as denúncias da população, dando amplo
conhecimento do número à comunidade e obrigando sua inclusão na
referida advertência.

O art. 22 da Constituição da República inclui a propaganda
comercial entre as matérias que são da competência legislativa
privativa da União. Por isso, é defeso ao Estado federado emitir
normas sobre ela.

Deve-se considerar, também, que o art. 220 da Carta Magna, ao
dispor sobre a liberdade de manifestação do pensamento, estatui, em
seu § 3º:

“Art. 220 - (...)
§ 3º - Compete à lei federal:
(...)
II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a

possibilidade de se defenderem de programas ou programações de
rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos
à saúde e ao meio ambiente” (grifos nossos).

A proposição de lei que é objeto deste parecer, não obstante os
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nobres motivos que a inspiraram, viola a distribuição de competências
entre os entes da Federação, estabelecida na Lei Maior. Não bastasse
isso, preconiza, em seu art. 2º, medida redundante uma vez que a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes já
mantém o telefone número 0800 - 311119, por meio do qual o cidadão
pode denunciar toda forma de violência contra menores, inclusive a
exploração sexual de crianças e adolescentes. Com a mesma
finalidade, a Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos
Direitos da Infância e da Juventude tornou disponível para a
população o telefone número 32722930.

Cumpre lembrar ainda que o Código Penal Brasileiro tipifica os
seguintes crimes: (art. 227) mediação para servir a lascívia de outrem;
(art. 228) favorecimento da prostituição; (art. 229) casa de
prostituição. Dessa forma, abre-se a via judicial para coibir os
possíveis abusos decorrentes dos anúncios classificados a que se
refere o art. 1º do projeto em análise.

Finalmente, cumpre-nos ressaltar que a Comissão de Constituição e
Justiça aprovou, em 20/3/2001, parecer concluindo pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 1.134/2000, cujo texto é
idêntico ao da proposição ora em análise, e em 2/4/2003, a matéria
em exame recebeu parecer concluindo por sua inconstitucionalidade,
pelas mesmas razões mencionadas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 193/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 199/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei
em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
536/2003, dispõe sobre o registro de informações de veículos
sinistrados e dá outras providências.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” em 9/3/2007 e
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distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, bem como à Comissão de
Administração Pública, que examinará o seu mérito.

Fundamentação
A proposição em análise já tramitou nesta Casa como Projeto de Lei

nº 536/2003, à época considerado antijurídico por esta mesma
Comissão.

A intenção do seu autor é obrigar a Polícia Militar de Minas Gerais -
PMMG - a descrever, no boletim de ocorrência lavrado em
decorrência de acidente de trânsito, as partes visíveis dos veículos
automotores que foram danificadas em razão de acidente. Em
seguida, a PMMG deverá encaminhar ao Detran-MG o boletim e as
fotos das partes danificadas dos veículos. O Departamento Estadual
de Trânsito deverá criar um arquivo com as informações
encaminhadas pela Polícia Militar, classificando os danos sofridos
pelos veículos como de pequena, média ou grande monta. Por fim, o
Detran-MG fará constar no Certificado de Registro de Veículos - CRV
-, no campo destinado às observações, a inscrição “veículo
sinistrado”, quando este já houver sofrido danos considerados de
“grande monta”.

Do ponto de vista jurídico-formal, a legislação sobre trânsito é de
competência privativa da União, nos termos do art. 22, XI, da
Constituição da República. O Código Nacional de Trânsito - Lei
Federal nº 9.503, de 1987 -  conferiu ao Conselho Nacional de
Trânsito - Contran - atribuição para fixar normas complementares ao
Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, bem como
para normatizar os procedimentos sobre a aprendizagem, habilitação,
expedição de documentos de condutores e registro e licenciamento de
veículos.

De acordo com o art. 19 do Código Nacional de Trânsito, compete
ao órgão máximo executivo de trânsito da União estabelecer modelo
padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes
de trânsito e as estatísticas do trânsito. Nos termos do art. 121,
registrado o veículo, será expedido o CRV, de acordo com os modelos
e especificações estabelecidos pelo Contran, contendo as
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características e condições de invulnerabilidade à falsificação e à
adulteração.

Percebe-se, com efeito, que toda a regulamentação sobre a
confecção dos boletins de ocorrência de acidentes de trânsito e o
conteúdo do CRV são de competência da União, por meio do Contran,
não podendo o Estado estabelecer normas próprias nessa matéria.
Aos órgãos de trânsito estadual cabe fazer cumprir a legislação e as
normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições, segundo
determina o art. 22, I, do Código de Trânsito Brasileiro. A competência
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no que se refere a
trânsito, é meramente administrativa, e deve se ater aos limites
impostos pela lei federal.

Não bastasse o que se disse até agora, todo o conteúdo da
proposição em análise já se encontra normatizado pelo Contran. O art.
9º da Resolução nº 25, de 1998, estabelece que, por ocasião do
acidente de trânsito, os órgãos fiscalizadores deverão especificar, no
Boletim de Ocorrência de Trânsito - Boat -, a situação do veículo
envolvido em uma das seguintes categorias: danos de pequena
monta, danos de média monta, danos de grande monta ou perda total,
essa última hipótese quando o veículo for sinistrado com laudo de
perda total. O art. 10 da resolução determina que, “em caso de danos
de média e grande monta, o órgão fiscalizador responsável pela
ocorrência deverá comunicar o fato ao órgão executivo de trânsito dos
Estados ou do Distrito Federal, onde o veículo for licenciado para que
seja providenciado o bloqueio no cadastro do veículo”. Em caso de
danos de média monta, determina o parágrafo único do art. 10 que “o
veículo só poderá retornar a circulação, após a emissão do Certificado
de Segurança Veicular - CSV, emitido por entidade credenciada pelo
Inmetro”. A Resolução nº 11, de 1998, por sua vez, dispõe ser
obrigatória a baixa do registro de veículos sempre que este for retirado
de circulação na hipótese de sinistro com laudo de perda total.
Efetuada a baixa, o veículo não poderá voltar à circulação.

A proposta legislativa que se discute não pode prosperar, em
síntese, porque invade seara reservada aos poderes públicos federais
e assim afronta o princípio federativo, como também porque não traz
novidade alguma à ordem jurídica nacional, o que provoca o inútil
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dispêndio da energia legislativa e, para além disso, o indevido
aumento do tecido normativo brasileiro, já demasiado extenso, com
prejuízo para o adequado conhecimento das leis pelo cidadão.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade, do Projeto de Lei nº 199/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 206/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 206/2007, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.527/2005, a requerimento do autor, Deputado
Alencar da Silveira Jr., estabelece a obrigatoriedade da utilização de
um par de antenas corta-pipas nas motocicletas do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão e à Comissão de Segurança Pública para
receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe-nos, agora, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme determina o art.
102, III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre esclarecer que o projeto em apreço tramitou

nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão analisou detalhadamente a matéria, no que tange ao juízo
de admissibilidade. Sendo assim, passamos a reproduzir a
argumentação jurídica utilizada naquela ocasião.

De acordo com a fundação do projeto, a antena corta-pipas é um
equipamento de segurança usado com o objetivo de evitar acidentes
com motociclistas, os quais são muito freqüentes, devido ao uso de
cerol em pipas.

Não obstante o nobre desiderato do parlamentar, o projeto não pode
prosperar nesta Casa Legislativa, pois padece de vício de
inconstitucionalidade. Isso porque, nos termos do art. 22, XI, da Carta
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Magna, a competência para legislar sobre trânsito é privativa da
União, que, assim, editou a Lei nº 9.503, de 1997, que instituiu o
Código de Trânsito Brasileiro. Este, mais precisamente na Seção II do
Capítulo IX, traz um conjunto de disposições sobre segurança dos
veículos, incluindo os equipamentos obrigatórios, ficando a cargo do
Conselho Nacional de Trânsito - Contran - estabelecer as normas
regulamentares.

Cabe ressaltar que o Contran, fazendo uso dessa prerrogativa legal,
editou a Resolução nº 14, de 1998, que estabelece os equipamentos
obrigatórios para a frota de veículos em circulação. Em seu art. 1º, IV,
enumera os equipamentos indispensáveis para as motonetas, as
motocicletas e os triciclos, não incluindo as antenas corta-pipas.

A segurança dos veículos representa a segurança de seus usuários.
Vê-se, dessa forma, que o objetivo perseguido pelo projeto, embora
meritório, não encontra respaldo no Texto Constitucional, visto que
versa sobre tema atinente a trânsito.

Nesse pormenor, é ampla a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal relativa à inviabilidade de leis estaduais cujo teor conflita com
a regra do art. 22, XI, da Constituição Federal. No julgamento da ADI
nº 2928-2, publicada no “Diário da Justiça” de 15/4/2005, o Pretório
Excelso declarou a inconstitucionalidade de lei do Estado de São
Paulo por conter norma atinente à legislação de trânsito. Conforme
assinalou o Ministro Eros Grau, relator da matéria, aquela “Corte, em
pronunciamentos reiterados, assentou que a Constituição de 1988
conferiu exclusivamente à União a competência para legislar sobre
trânsito. Além disso, é firme o entendimento de que, até o advento de
lei complementar previsto no parágrafo único do mencionado art. 22,
os Estados membros não podem legislar a propósito das matérias
relacionadas no preceito, entre as quais incluiu-se o trânsito”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 206/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 211/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado a pedido do Deputado Alencar da Silveira Jr., o
Projeto de Lei nº 92/2003, atual Projeto de Lei nº 211/2007, visa a
instituir o Programa Deputado Mirim.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, foi a matéria
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia.

Vem agora a esta Comissão, para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame visa a instituir o Programa Deputado Mirim,

possibilitando que crianças e adolescentes conheçam o
funcionamento desta Casa Legislativa e as atribuições dos seus
membros.

Ao procedermos ao estudo e à análise da matéria, verificamos que
proposição similar foi apresentada em 2002, o Projeto de Lei nº 1.921.
Recebeu este da Comissão de Constituição e Justiça parecer
concluindo pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade da matéria. Na legislatura passada, foi a proposição
reapresentada (Projeto de Lei nº 92/2003), recebendo da Comissão
de Constituição e Justiça parecer no mesmo sentido.

O entendimento sobre a matéria, na terceira vez que a Comissão de
Constituição e Justiça a aprecia, vai na mesma linha.

Programa dessa natureza constitui matéria de economia interna da
Casa Legislativa; é, portanto, inadequado, à luz do princípio da
separação dos Poderes, instituí-lo por intermédio de lei. Afinal, se,
futuramente, a Assembléia Legislativa decidir concentrar o exercício
de sua função educativa na formação de lideranças comunitárias ou
de professores das escolas públicas, irá depender de um novo projeto
de lei, a ser submetido à sanção do Governador do Estado, situação
inadmissível, tendo em vista o citado princípio.

Por esse motivo, entendemos que o projeto em exame não deve
prosperar nesta Casa, apesar das nobres intenções que motivaram a
sua apresentação.
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Conclusão
Em vista dos argumentos apresentados, concluímos pela

antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do
Projeto de Lei nº 211/2007.

Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 219/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 219/2007, de autoria do Deputado Alencar da
Silveira Jr., resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
2.588/2005, dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do acesso
à internet para os alunos das escolas da rede estadual.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 9/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei ora em exame estabelece a obrigatoriedade da

implantação do acesso à internet para os alunos das escolas da rede
estadual. O seu art. 2º refere-se ao programa Internet na Escola,
embora ele não tenha sido mencionado antes, definindo como seus
objetivos a inclusão das escolas públicas na rede mundial de
computadores, o acesso dos alunos e professores a outras formas de
educação e cultura e a possibilidade de troca de informações didáticas
e pedagógicas entre as escolas. O art. 3º estabelece que os
equipamentos devem ficar à disposição de alunos e professores
durante todo o horário de aula, assegurando aos alunos a orientação
de professores especialmente capacitados.

Esta Comissão emitiu parecer favorável à proposta em 2005,
apresentando o Substitutivo nº 1. Por considerarmos corretos os
argumentos apresentados nesse parecer, sustentamos o
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entendimento manifestado à época por esta Comissão.
A matéria se encontra disciplinada pela Lei nº 13.082, de 1998, que

determina a criação de centros de informática nas escolas de Ensino
Médio da rede pública do Estado. Esse diploma legal não menciona
expressamente a internet, que não se encontrava tão disseminada no
ano de sua promulgação. Todavia, a rede mundial de computadores é
matéria de que trata seu art. 1º, que assim dispõe:

Art. 1º - Serão criados, nos estabelecimentos estaduais da rede
pública de Ensino Médio, centros de informática, para propiciar aos
alunos o domínio básico de equipamentos e programas no campo do
processamento de dados, com o objetivo de lhes oferecer instrumental
para a aprendizagem escolar e de prepará-los para sua atividade
social.

A esta Comissão cabe apontar que, tendo em vista os propósitos de
sistematização e consolidação da legislação mineira, não se deve
admitir a existência de duas leis versando sobre o mesmo tema, razão
pela qual apresentamos o Substitutivo nº 1, que acrescenta dispositivo
à referida Lei nº 13.082, de 1998, estabelecendo que haverá nos
centros de informática computadores conectados à internet para uso
de alunos e professores.

Assim, deixamos para a Comissão de mérito opinar sobre a
possibilidade de se aperfeiçoar a Lei nº 13.082, de 1998, tendo em
vista o acentuado desenvolvimento tecnológico desde a sua
promulgação. Certamente que a análise dessa Comissão levará em
conta o desenvolvimento do programa Escolas em Rede.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 219/2007 na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Acrescenta dispositivo à Lei nº 13.082, de 31 de dezembro de 1998,

que determina a criação de centros de informática nas escolas de
Ensino Médio da rede pública do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado o seguinte parágrafo único ao art. 1º da

Lei nº 13.082, de 31 de dezembro de 1998:
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“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - Haverá nos centros de informática computadores

conectados à internet para uso de alunos e professores.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 221/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado a requerimento do autor, Deputado Alencar da Silveira
Jr., o Projeto de Lei nº 2.868/2005, atual Projeto de Lei nº 221/2007,
“desincorpora da classe de bens de uso especial e transfere para a
classe de bens de uso dominial a área e o imóvel do Estádio
Governador Magalhães Pinto e autoriza a sua concessão
administrativa de uso mediante licitação na modalidade concorrência”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, foi a proposição
distribuída a esta Comissão e às de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos
termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, analisar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante prevê o art. 102,
III, “a”, do citado Regimento.

Fundamentação
Em primeiro lugar, saliente-se que o projeto sob comento tramitou

nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão apreciou detalhadamente a matéria no que tange ao juízo
de admissibilidade. Sendo assim, passamos a reproduzir, nesta peça
opinativa, a argumentação jurídica apresentada na ocasião.

O art. 1º da proposição determina a transferência da área e do
imóvel do Estádio Governador Magalhães Pinto da categoria de bens
de uso especial para a categoria de bens dominiais. Já o art. 2º
autoriza o Poder Executivo a proceder à concessão administrativa de
uso aos clubes desportivos do Estado, para uso e exploração, pelo
prazo de 30 anos, do complexo esportivo do Mineirão, bem como da
área por ele ocupada. Os demais preceitos prescrevem um conjunto
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de exigências a serem respeitadas pelo concessionário, como a
conservação da área e das instalações em condições de perfeito
atendimento de suas finalidades, a prestação, em caráter permanente,
de serviços eficientes aos usuários, a responsabilidade por eventuais
danos ou prejuízos que venham a ser causados ao poder público ou a
terceiros nas dependências do complexo esportivo em questão, bem
como às redes de luz, gás, telefone e esgoto, entre outras.

O projeto reveste-se de várias impropriedades técnicas, a começar
por seu dispositivo inaugural, que se refere equivocadamente à
“desincorporação” do Mineirão da classe de bens de uso especial,
transferindo-o para a classe de bens de uso dominial, como se isso
fosse necessário para viabilizar o trespasse da administração do bem
para terceiros. Ora, o fato de ocorrer afetação de bem público não
exclui a possibilidade de que este seja objeto de contratação que
envolva a delegação dos serviços públicos a terceiros. A proposição
se refere ainda a um procedimento licitatório na modalidade de
concorrência, o que dificulta ainda mais a compreensão de seu
conteúdo, pois, num primeiro momento, cogita-se de uso do estádio
pelos clubes desportivos do Estado, e depois se cogita de uma
licitação, que pressupõe a disputa entre os interessados em explorar o
complexo esportivo do Mineirão.

Por outro lado, para além das impropriedades levantadas e tendo
em vista um enfoque jurídico-constitucional, impõe dizer que a
proposição esbarra em óbice de natureza intransponível, ao versar
sobre matéria que se encarta no campo de reserva de iniciativa do
Poder Executivo. Com efeito, a Carta mineira determina
explicitamente, em seu art. 66, III, “e”, que constitui matéria de
iniciativa privativa do Governador do Estado a criação, estruturação e
extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da
administração indireta. A esse respeito, cumpre ressaltar que foi
criada, no âmbito do Estado, a autarquia Administração de Estádios
do Estado de Minas Gerais - Ademg -, por meio da Lei nº 3.410, de
1965, com personalidade jurídica de direito público e autonomia
administrativa e financeira, atualmente vinculada à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes. Posteriormente, foi
editada a Lei nº 11.176, de 1993, que dispões sobre a reorganização
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da mencionada entidade autárquica. Esta foi, ainda, objeto de
tratamento legislativo, mediante a Lei Delegada nº 67, de 2003, que
dispôs sobre sua estrutura orgânica básica.

Verifica-se, pois, que a proposição interfere diretamento na estrutura
organizacional do Executivo, ao propor o trespasse da administração
do estádio do Mineirão a outros responsáveis, o que traria como
implicação prática o esvaziamento das atividades da Ademg, entidade
legalmente constituída precisamente para administrar o referido
estádio. Alteração dessa natureza somente se torna legítima se partir
do Chefe do Poder Executivo, segundo o mencionado preceito
constitucional, pois essa autarquia integra a administração indireta do
Estado, estando vinculada ao Poder administrador.

Dessa forma, o Legislativo Estadual não está constitucionalmente
habilitado a apresentar projeto de lei nos termos propostos, sob pena
de usurpar competência do Governador do Estado, o que caracteriza
violação inequívoca do princípio da separação dos Poderes, previsto
no art. 2º da Constituição da República e no art. 6º da Carta mineira.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 221/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 229/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 229/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.040/2006,
proíbe a operação de aeroportos no perímetro urbano de 7km da
região central da cidade nos Municípios com mais de 1 milhão de
habitantes.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno, examinar a juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade da proposta.
Fundamentação

A proposta em epígrafe, já examinada anteriormente por esta
Comissão, quando da tramitação do Projeto de Lei nº 3.040/2006,
cuida de matéria de competência administrativa e legislativa da União,
na medida em que proíbe a operação de aeroportos no perímetro
urbano de 7km da região central das cidades mineiras com mais de 1
milhão de habitantes.

Nesse sentido, dispõem a alínea “c” do inciso XII do art. 21 e o
inciso XI do art. 22 da Constituição da República:

“Art. 21 - Compete à União:
(...)
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou

permissão:
(...)
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura

aeroportuária;”.
“Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XI - trânsito e transporte;”.
O transporte aéreo, conforme se depreende dos dispositivos citados,

é atribuição do poder público federal. A União não só presta o serviço,
mas também, em igual medida, estabelece as normas de sua
organização e funcionamento, o que inclui, entre outras coisas, a
definição dos critérios normativos para que a atividade seja
desempenhada com segurança.

Se a União, titular do serviço, ficar submetida às regras estaduais
para desempenhar suas missões constitucionais, restará ferido o
princípio da autonomia política das unidades federativas, expresso no
art. 18 da Constituição da República. A Constituição assegura
autonomia aos entes políticos da Federação para que executem
serviços próprios segundo normas por eles mesmos definidas.

Sendo os aeroportos o ponto de partida e de chegada das
aeronaves, a exemplo das rodoviárias no que tange ao transporte
terrestre, somente a União pode fixar normas sobre a sua localização.

Ainda que assim não se queira entender, pois a questão em debate
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até que admite alguma polêmica, de todo modo a competência
legislativa não seria do Estado.

É que os aeroportos, exceto os localizados no Distrito Federal,
situam-se, por razões elementares, nos Municípios, sendo que as
regras relativas à instalação e localização de quaisquer
empreendimentos públicos ou privados são definidas pela legislação
local. É o Município que, entre outras leis, edita o plano diretor e a lei
de uso e ocupação do solo. O assunto em pauta está afeto ao
interesse local, à vista dos arts. 30, inciso VIII, e 182 da Constituição
da República de 1988.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei nº 229/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 279/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 279/2007,
decorrente do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.961/2006, visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Corinto o imóvel
que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 279/2007 tem como objetivo conceder

autorização legislativa ao Executivo para transferência de bem público
para o Município de Corinto, constituído de terreno com área de
2.000m², situado na Rua Casuarina esquina com Rua Petrolino
Soares, nesse Município, registrado sob o nº 11.728, a fls. 118 do
Livro 3-I, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Corinto.

A autorização prévia para a transferência de titularidade de
patrimônio público é exigência do art. 18 da Constituição do Estado e
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do inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, que
reforça tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do
interesse público.

Nesse sentido, entendemos que a população de Corinto será
beneficiada pela doação pretendida, pois o parágrafo único do art. 1º
do projeto em tela destina o local à realização de obras sociais e de
lazer.

Ademais, ao se manifestar sobre a alienação pretendida durante a
tramitação do projeto na legislatura anterior, a Secretaria de
Planejamento e Gestão, por meio da Nota Técnica 135/2006,
declarou-se-lhe favorável, tendo em vista não existir órgão estadual
interessado na sua utilização.

Ressalte-se, por fim, que o negócio a ser efetivado está revestido da
devida garantia, pois o art. 2º do projeto estabelece o retorno do
imóvel ao patrimônio do Estado se, após o termo de três anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação prevista.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o
disciplinam, não há óbice à sua tramitação nesta Casa. Entretanto,
faz-se necessário apresentar-lhe a Emenda nº 1 para adequação dos
dados cadastrais necessários à identificação do imóvel.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 279/2007, com a
seguinte Emenda nº 1.

Emenda nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Corinto imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados),
situado na Rua Casuarina, esquina com Rua Petrolino Soares, nesse
Município, registrado sob o nº 11.728, a fls. 118 do Livro 3-I, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Corinto.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o “caput” destina-se à
realização de obras sociais e de lazer.”.
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Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 290/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei nº
290/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
135/2003, tem por objetivo estabelecer “regras gerais para a atuação
de guarda municipal em convênio com a Polícia Militar e com o Corpo
de Bombeiros” e dar outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, foi o projeto
distribuído às comissões competentes, para receber parecer nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Vem o projeto agora a esta Comissão, para que seja examinado,
preliminarmente, quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição pretende estabelecer regras para a atuação da guarda

municipal, as quais estão relacionadas a seguir, ainda que de forma
resumida.

Objetiva-se definir a que se destina a guarda municipal: a proteção
de bens, serviços e instalações do Município, dentro de seus limites
geográficos, bem como o auxílio complementar da segurança pública
na proteção dos munícipes e de seu patrimônio.

Estabelece-se, ainda, que a guarda municipal, nos termos de
convênio a ser celebrado pela Prefeitura Municipal, poderá atuar em
colaboração com a Polícia Militar nas atividades de policiamento
ostensivo para a prevenção criminal e com o Corpo de Bombeiros
Militar nas atividades de defesa civil.

Nas ações conjuntas de policiamento ostensivo ou nas de defesa
civil, determina-se que a guarda municipal atuará sob as ordens do
membro mais graduado da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros
Militar.

Por outro lado, a proposição visa a proibir que os uniformes da
guarda municipal utilizem cores, símbolos ou outros elementos que
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possam gerar confusão com os da Polícia Militar ou os do Corpo de
Bombeiros Militar, além de obrigar o uso de tarjetas contendo a
identificação do seu usuário.

Também pretende-se estabelecer que a Polícia Militar
supervisionará as atividades das guardas municipais, elaborará as
diretrizes para o seu adequado treinamento e oferecerá suporte
técnico para a sua criação, sendo-lhe facultada, para tanto, a
utilização de equipamentos e instalações de suas unidades de
treinamento e instrução.

Para o Comando de Região de Polícia Militar, a proposição visa a
determinar que o órgão mantenha cadastro individualizado, com
informações sobre as guardas municipais existentes em sua área de
abrangência, quais sejam as sobre a legislação municipal que as
instituir, o regulamento interno, o efetivo previsto e o existente, a ficha
funcional individual e a folha corrida individual de cada componente,
fornecida pela Pasta responsável pela segurança pública, informações
essas que deverão ser atualizadas anualmente e encaminhadas pela
Prefeitura Municipal no primeiro trimestre de cada exercício, sob pena
de inabilitação do Município para a assinatura de convênios de
qualquer natureza com o poder público estadual.

O projeto também pretende estabelecer que, em caso comprovado
de reiterado abuso de poder ou de usurpação de competência prevista
nos arts. 139 e 142 da Constituição Estadual por parte de membros da
guarda municipal, o Comando da Região Militar poderá denunciar os
convênios em vigor, devendo imediatamente solicitar ao Ministério
Público que promova, por meio dos instrumentos legais, a
responsabilização dos culpados na esfera criminal, se for o caso.

Finalmente, objetiva-se dar nova redação ao art. 4º da Lei nº 13.369,
de 1999, a fim de incluir entre as competências do Corpo de
Bombeiros Militar a coordenação das atividades das guardas
municipais em situação de calamidade pública ou ações de defesa
civil.

Cumpre observar, inicialmente, que a Constituição da República, em
seu art. 144, § 8º, estatui que “os Municípios poderão constituir
guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e
instalações, conforme dispuser a lei”.
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Assim, verifica-se que a proposição amplia a competência da guarda
municipal, definida na Carta Magna, conferindo-lhe a atribuição de
“auxílio complementar da segurança pública na proteção dos
munícipes e de seu patrimônio”.

A guarda municipal, novidade trazida pela Constituição de 1988,
possui natureza jurídica de órgão da administração, e sua finalidade,
como dispõe o art. 144, § 8º, da Carta vigente, é a de zelar pelo bom
estado do patrimônio público, nele incluídos os bens municipais, os
serviços públicos locais e as respectivas instalações, conforme
dispuser a lei. Esse preceito permite que os Municípios criem as
respectivas guardas municipais, às quais não competem as
atribuições da polícia judiciária (que empreende tarefas
investigatórias, para a apuração dos delitos penais) nem as da polícia
ostensiva (cujo escopo é evitar danos e perigos que podem ser
causados ao homem ), uma vez que não lhes assiste função policial.

As guardas municipais, ademais, não integram os quadros da
segurança pública, pois essa atribuição do Estado é exercida pelos
órgãos constantes no art. 144 da Constituição da República, a saber:
Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária
Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares.

José Afonso da Silva assevera: "O certo é que as guardas
municipais não têm competência para fazer policiamento ostensivo
nem judiciário, nem a apuração de infrações penais. Nesse sentido é
o pronunciamento da jurisprudência, segundo a qual guardas
municipais são incompetentes para atos de polícia, considerando
irregular a condução por guardas municipais para autuação, bem
como o auto de prisão em flagrante daí decorrente" (“Segurança
pública no âmbito municipal”. “RTDP” nº 11, pág. 226).

Assim, a proposição, ao criar competências para a guarda municipal,
em desacordo com o disposto na Carta Magna, incorre em vício de
inconstitucionalidade material.

No que tange às determinações e às proibições quanto ao
funcionamento da guarda municipal, inclusive o estabelecimento de
hierarquia entre os membros da citada instituição e os da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, incorre a proposição também
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em vício de inconstitucionalidade, porquanto invade o âmbito de
competência dos Municípios.

O projeto também incorre em inconstitucionalidade formal
consistente em usurpação de iniciativa para a deflagração do
processo legislativo, ao atribuir competências à Polícia Militar e ao
Corpo de Bombeiros Militar, porquanto se trata de matéria de iniciativa
privativa do Governador do Estado, conforme determina o art. 66, III,
alínea “f”, da Constituição mineira.

Por ser oportuno, ressaltamos que a Comissão de Constituição e
Justiça, quando do exame da matéria na legislatura passada, emitiu
parecer pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade dela, pelas mesmas razões expostas.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 290/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 300/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Desarquivado a requerimento do autor, Deputado Carlos Pimenta, o
Projeto de Lei nº 146/2003, atual Projeto de Lei nº 300/207, “autoriza o
Estado de Minas Gerais a encampar os trechos das estradas que
ligam o Município de Ibiaí ao Município de Ponto Chique e o Município
de Brasília de Minas ao Município de Campo Azul, através do
Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, analisar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme determina o art.
102, III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
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Em primeiro lugar, esclareça-se que o projeto sob comento tramitou
nesta Casa na legislatura passada, oportunidade em que esta
Comissão apreciou detalhadamente a matéria no que tange ao juízo
de admissibilidade. Destarte, passamos a reproduzir, nesta peça
opinativa, os argumentos apresentados na ocasião.

A proposição tem por objetivo autorizar a autarquia DER-MG a
assumir o controle e a manutenção das estradas que ligam os
Municípios de Ibiaí a Ponto Chique e Brasília de Minas a Campo Azul.
Ora, as atribuições dessa entidade autárquica estão previstas na Lei
nº 11.403, de 1994, cujo art. 3º, no tocante às formas de cooperação
com os Municípios, estabelece:

“Art. 3º - Para a consecução de seus objetivos, compete ao DER-
MG:

(...)
III - executar, direta ou indiretamente, os serviços de projetos,

implantação, pavimentação, conservação, recuperação e
melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição ou em
outras rodovias e portos fluviais, mediante convênio com as entidades
de direito público interessadas, assegurada a proteção ao meio
ambiente, nos termos da legislação própria;

(...)
VIII - articular-se, mediante convênio, contrato, ajuste ou acordo,

com entidades públicas e privadas, para integrar as atividades
rodoviária e de transporte no Estado, bem como estabelecer e
implantar políticas de educação para a segurança de trânsito nas
rodovias;

(...)
X - cooperar, técnica ou financeiramente, com o município em

atividades de interesse comum, integradas nas respectivas
competências;”.

Verifica-se, pois, que o DER-MG está autorizado por lei a cooperar
com o Município, seja executando diretamente o serviço, seja
oferecendo apoio técnico ou financeiro, sendo necessária apenas a
celebração de convênio ou instrumento congênere. Isso significa que
a mencionada autarquia não necessita de autorização desta Casa
para a celebração de convênios, conforme entendimento do Supremo
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Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI nº 165-5, declarou a
inconstitucionalidade do inciso XXV do art. 62 da Carta mineira, o qual
exigia autorização legislativa para a celebração de convênio pelo
governo do Estado.

Se a matéria já se encarta no âmbito de atribuições do DER-MG,
com fulcro na citada Lei nº 11.403, o qual poderá fazê-lo diretamente
ou por meio de convênio com outras instituições, o projeto não
introduz novidade no ordenamento jurídico do Estado. Uma das
principais características da lei, a par da generalidade e da abstração,
reside na inovação do sistema normativo. Esta pode ocorrer por meio
da modificação da lei anterior, do acréscimo de dispositivos ou,
simplesmente, pela revogação do comando precedente. Nesse ponto,
o constitucionalista José Afonso da Silva, em sua obra clássica
“Princípios do Processo de Formação das Leis no Direito
Constitucional” (ed. “Revista dos Tribunais”, 1964, pág. 18), invocando
as lições de Seabra Fagundes, ensina que o “caráter de norma geral,
abstrata e obrigatória (...) e o de modificação da ordem jurídica
preexistente, que decorre da sua qualidade de ato jurídico, se somam
para caracterizar a lei entre os demais atos do Estado”. Se a
proposição não contém o atributo da novidade, não deve, prosperar
em sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 300/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 301/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei nº
301/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
147/2003, dispõe sobre incentivo à adoção de política de controle
ambiental.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/3/2007 e
distribuída a esta Comissão e às Comissões de Meio Ambiente e



2247

Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para
receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

Incumbe-nos, preliminarmente, examinar a proposição nos seus
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Inicialmente, observamos que as disposições contidas no projeto em

epígrafe já foram examinadas por esta Comissão quando da
apreciação dos Projetos de Lei nºs 5/99 e 147/2003. Nessas duas
oportunidades, esta Comissão concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade das citadas proposições.

O Projeto de Lei nº 147/2003 pretende obrigar o Estado a adotar
política de incentivo aos Municípios para que estabeleçam programas
de controle do meio ambiente, por meio do licenciamento ambiental.

Previsto na Lei Federal nº 6.938, de 1981, o licenciamento ambiental
é um procedimento administrativo subdividido em três fases, com
vistas a autorizar a implantação de empreendimentos potencialmente
poluidores ou degradadores do meio ambiente. Regulamentado pelas
Resoluções nºs 1/86 e 237/97, do Conselho Nacional do Meio
Ambiente - Conama -, o licenciamento cabe aos três níveis de
governo. Na esfera federal, são avaliados os empreendimentos cujo
impacto ambiental atinge mais de um Estado e também aqueles que
envolvem matérias de competência privativa da União, como energia
nuclear, por exemplo. No âmbito estadual, são licenciados os
empreendimentos de repercussão regional, e, no nível municipal, os
demais casos. No entanto, quando a municipalidade não dispõe de
estrutura administrativa adequada, o licenciamento é exercido, por
força dessas resoluções e de deliberações do Copam, pelos Estados
membros. Assim, o Município deve comprovar perante o poder público
estadual que atende às exigências das legislações federal e estadual
de meio ambiente para o exercício dessa atribuição.

Segundo o “caput” do art. 183 da Constituição mineira, o Estado tem
o dever de assistir os Municípios de escassas condições de
desenvolvimento socioeconômico, com prioridade para aqueles de
população inferior a 30 mil habitantes. Da mesma forma, ressaltamos
a norma constante no art. 41, que trata da regionalização
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administrativa.
A proposição em análise apresenta sério problema de concepção.

Com efeito, ao dizer que o Estado deverá adotar uma política de
incentivo aos Municípios para que disponham de sistema adequado
de controle ambiental, na verdade a proposição transfere essa
atribuição para o Poder Executivo, ao qual caberia, em última análise,
“legislar” sobre o assunto.

Ora, no concerto dos Poderes, não cabe ao Poder Executivo a
função legislativa, mas apenas a de implementação das leis
aprovadas pelo Parlamento. Somente em caráter excepcional, admite-
se tal atribuição, e mesmo assim nos termos da delegação conferida.

Instituir política pública é estabelecer normas gerais e abstratas que
orientarão a atuação estatal para se atingir uma determinada
finalidade, seja no plano organizacional, seja no que concerne à
implementação de atividades, obras, projetos, etc. E esse papel cabe
ao Poder Legislativo, por ser de sua essência, mesmo quando a
iniciativa das proposições partem de outra esfera de poder.

Assim, para contornar esse problema, apresentamos o Substitutivo
nº 1 na conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 301/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio e Incentivo aos Serviços

Municipais de Gestão Ambiental.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei estabelece a Política Estadual de Apoio e Incentivo

aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, com fundamento no disposto
no inciso VI do art. 23 da Constituição da República e no inciso VI do
art. 11 da Constituição do Estado.

Art. 2º - A Política Estadual de Apoio e Incentivo aos Serviços
Municipais de Gestão Ambiental tem por objetivo criar as condições
necessárias para o desenvolvimento de infra-estrutura administrativa e
de pessoal necessária à gestão de matérias ambientais, visando à
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preservação, melhoria e à recuperação da qualidade ambiental
propícia à vida e ao desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Art. 3º - Para os fins desta lei, gestão ambiental compreende:
I - o estabelecimento de legislação ambiental municipal;
II - o exercício do poder de polícia administrativo-ambiental;
III - a criação e a estruturação de órgãos e entidades municipais;
IV - o monitoramento e a fiscalização de empreendimentos e

atividades potencialmente poluidores ou degradadores do meio
ambiente;

V - a proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas
representativas;

VI - a capacitação de agentes públicos;
VII - a recuperação de áreas degradadas;
VIII - a educação ambiental;
IX - o planejamento, a implantação e a execução de atividades, de

projetos e de obras que visem à preservação, à recuperação e à
melhoria do meio ambiente.

Art. 4º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
incumbe ao Estado:

I - oferecer cursos de capacitação a agentes públicos municipais;
II - realizar obras de infra-estrutura;
III - disponibilizar veículos, máquinas, equipamentos e bens imóveis,

entre outros;
IV - ceder aos Municípios, sem ônus e por tempo determinado,

agentes públicos estaduais;
V - auxiliar na criação e implantação de órgãos e entidades

encarregados da gestão ambiental, com prioridade para a instituição
de conselhos municipais de meio ambiente;

VI - consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros para
o custeio de programas, projetos e obras voltados para os objetivos
previstos nesta lei;

VII - promover ciclos de debates, fóruns técnicos, seminários, entre
outros eventos, com o objetivo de otimizar as ações desenvolvidas
nos três níveis de governo em prol da qualidade ambiental;

VIII - prestar auxílio técnico na elaboração de legislação municipal
de meio ambiente.
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Parágrafo único - Serão atendidos prioritariamente Municípios de
escassas condições de desenvolvimento socioeconômico, com
população inferior a trinta mil habitantes, nos termos do “caput” do art.
183 da Constituição do Estado.

Art. 5º - São instrumentos da Política Estadual de Apoio e Incentivo
aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental:

I - o cadastramento de Municípios interessados, obedecida a ordem
cronológica e observado o disposto no parágrafo único do art. 4º;

II - o credenciamento para o exercício de atividades delegadas;
III - a avaliação de desempenho;
IV - o cumprimento de metas estabelecidas;
V - o relatório de atividades;
VI - o repasse de recursos;
VII - a cessão de agentes públicos;
VIII - a doação ou cessão de bens públicos;
IX - a premiação pecuniária ou de reconhecimento pela excelência

dos serviços municipais de gestão ambiental;
X - os planos, programas e projetos instituídos pelo poder público.
Art. 6º - A coordenação da Política Estadual de Apoio e Incentivo

aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental será exercida pelo
Estado, em um único nível de direção, admitida a participação
municipal na formulação de planos, projetos e programas para a
implementação dos objetivos previstos nesta lei.

Art. 7º - O descumprimento das condições estabelecidas pelo
Estado no âmbito da política de que trata esta lei acarretará as
seguintes penalidades para os Municípios parceiros:

I - suspensão, parcial ou total, do credenciamento, até que se corrija
a irregularidade verificada;

II - retomada de bens cedidos;
III - retenção de recursos a serem repassados, até correção das

irregularidades;
IV - suspensão temporária do cadastro.
§ 1º - As penalidades previstas neste artigo poderão ser aplicadas

cumulativamente, a critério do órgão coordenador da Política de Apoio
e Incentivo aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental.

§ 2º - Na hipótese de reicindência, o período de suspensão do
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cadastro não poderá ser inferior a um ano.
§ 3º - O processo administrativo para apuração de infrações

obedecerá ao disposto na regulamentação desta lei.
Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 323/20 07

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia e decorrente do desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.130/2005, a proposição em epígrafe visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista os
imóveis que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 323/2007 trata de obter autorização legislativa

para que o Poder Executivo possa transferir ao Município de
Conquista o domínio de dois imóveis com área total de 1.700m²,
situados na Rua José Mendonça, naquele Município, doados ao
Estado sem cláusula de destinação.

A alienação de bens públicos submete-se ao disposto no art. 18 da
Constituição do Estado e no art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 1993,
que institui normas gerais para as licitações e contratos da
administração pública. Ambos estabelecem que a celebração do
respectivo contrato deve ser precedida de autorização legislativa e
condicionada à existência de interesse público devidamente
justificado. Essa exigência encontra-se atendida nos §§ 1º e 2º do art.
1º do projeto, que destinam os imóveis, respectivamente, à instalação
da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas e à construção do
velório municipal. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, solicitada a se manifestar sobre a proposta
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na legislatura anterior, se declarou, por meio da Nota Técnica nº
24/2005, favorável à doação, tendo em vista que a Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais, órgão ao qual os imóveis estão vinculados,
não possui interesse em sua utilização.

Com relação às garantias que envolvem a operação, o art. 2º da
proposição prevê que, decorrido o prazo de três anos, contados da
lavratura das escrituras públicas de doação, sem que tenha sido dada
aos imóveis a destinação prevista no art. 1º, eles reverterão ao
patrimônio do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 323/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 325/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia e decorrente do desarquivamento
do Projeto de Lei nº 2.282/2005, a proposição em epígrafe tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Conquista
o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007 e
distribuída a esta Comissão, à qual compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 325/2007 tem por escopo conceder autorização

legislativa ao Executivo para transferência de bem público do Estado
para Município, constituído por terreno urbano edificado com área de
2.500m², localizado no Município de Conquista, registrado sob o nº
4.674, a fls. 66 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Conquista.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
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que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público, que se traduz, neste caso, no compromisso do Executivo local
em manter uma unidade escolar da rede municipal, formalizado no
parágrafo único do art. 1º da proposição. Cabe esclarecer que a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ao se manifestar
sobre o assunto, durante sua tramitação na legislatura anterior,
declarou, por intermédio da Nota Técnica nº 25/2005, ser favorável à
doação, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação, a que o
imóvel está vinculado, concorda com a sua transferência ao Município,
considerando que no referido bem já se encontra funcionando a
Escola Municipal São Domingos. Mesmo sendo o imóvel transferido a
outro ente da Federação, o respectivo contrato deve ser revestido de
garantia, que, no presente caso, está prevista no art. 2º do projeto em
questão, que estabelece o retorno do bem ao patrimônio da entidade
doadora, cessada a causa justificadora da doação.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos que o disciplinam, não
há óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 325/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

579/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em

epígrafe estabelece a filiação ao Regime Geral de Previdência Social -
RGPS -, a partir de janeiro de 1999, mediante o recolhimento ao
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - de contribuições patronais
e dos segurados, de servidores ocupantes, exclusivamente, de cargos
em comissão de recrutamento amplo da Assembléia Legislativa.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 28/3/2007, a proposição foi
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aprovada em 1º turno na forma original. Volta agora a matéria à Mesa
da Assembléia para receber parecer no 2º turno, nos termos do art.
79, VIII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em exame tem por objetivo, conforme

explicitado no parecer para o 1º turno, ratificar a Decisão da Mesa de
8/3/2001, que determinou a filiação e, conseqüemente, o recolhimento
ao INSS das contribuições dos servidores ocupantes, exclusivamente,
de cargos em comissão de recrutamento amplo e das respectivas
contribuições patronais, relativas ao período de janeiro de 1999 a
fevereiro de 2001, bem como o prosseguimento do recolhimento
dessas contribuições a partir de então.

A medida visa a atender ao Despacho CGMBEN nº 03/2007, do
INSS, de 11/1/2007, que estabeleceu a necessidade da promulgação,
por parte da Assembléia Legislativa, de resolução que filiasse os
referidos servidores ao Regime Geral de Previdência Social, inclusive
com a ratificação de todos os recolhimentos já efetuados posteriores à
Emenda à Constituição nº 20, de 1998.

Nesse passo, a proposição em análise, uma vez aprovada pelo
Plenário, irá conferir eficácia de lei ordinária à decisão de filiar os
mencionados servidores ao RGPS.

Conclusão
Com fundamento no exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno,

do Projeto de Resolução nº 579/2007.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de março de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José

Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar
da Silveira Jr.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 28/3/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Deiró Marra, notificando o falecimento do Sr. Fausto

Fonseca, ocorrido em 16/3/2007, no Município de Patrocínio. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.
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Miguel de Menezes, ocorrido em 3/3/2007, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 31 DE MARÇO DE 2007

ATAS
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/3/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 19 a 21/2007
(encaminham os Projetos de Lei nºs 596 a 598/2007,
respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 599 a
637/2007 - Projeto de Resolução nº 638/2007 - Requerimentos nºs
284 e 285/2007 - Requerimentos dos Deputados Domingos Sávio,
Célio Moreira e João Leite - Proposições não Recebidas: Projeto de lei
do Deputado Gustavo Corrêa - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Meio Ambiente e de Turismo e dos Deputados Bráulio
Braz, Luiz Tadeu Leite e Adalclever Lopes - Registro de presença -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Arlen Santiago, Gustavo
Valadares e Antônio Carlos Arantes - Questão de ordem - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Célio Moreira e João
Leite; deferimento - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 3.815/2005;
requerimento do Deputado Fábio Avelar; discursos dos Deputados
Padre João e Ademir Lucas; aprovação do requerimento - Votação,
em turno único, do Projeto de Resolução nº 3.815/2006; requerimento
do Deputado Fábio Avelar; aprovação do requerimento - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 579/2007; aprovação -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 360/2007; aprovação -
Encerramento - Ordem do dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho  -  Almir Paraca - Ana Maria
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Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo  -  Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar  - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres -
Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

MENSAGEM N° 19/2007
Belo Horizonte, 28 de março de 2007.
Senhor Presidente,
No uso de atribuição que me conferem os incisos V, VI e XIV do art.

90 da Constituição de Estado, apraz-me levar à consideração dessa
Assembléia Legislativa o apenso projeto de lei, que diz de se alterar
dispositivo da Lei n° 5.960, de 1° de agosto de 197 2, a qual consolida
a legislação tributária estadual, com o objetivo último de instituir o
monitoramento eletrônico do transporte de produtos e subprodutos
florestais no Estado de Minas Gerais.
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Trata-se de viabilização, sob a ótica operacional e financeira, do
controle por via eletrônica de produtos e subprodutos florestais
transportados em território mineiro, amparados por autorização prévia
das autoridades ambientais e originários de matas nativas, manejadas
ou plantadas. O processo é de natureza obrigatória e faz-se ao
amparo do poder estatal de polícia, donde seu custeio só pode ser
efetivado mediante cobrança de taxa, e não de preço público. Nesse
contexto, propõe-se que as alíquotas da vigente Taxa Florestal,
incidindo sobre carvão vegetal de florestas plantadas e nativas,
passem a comportar o custo decorrente da iniciativa.

A relevância do tema - numa época em que, constata-se, o equilíbrio
ecológico transformou-se em “conditio sine qua non” para a própria
sobrevivência do planeta - justifica amplamente a alteração das
alíquotas. Nesse pressuposto, estou certo de que o Parlamento
mineiro irá acolher a iniciativa com especial e prioritária atenção.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 596/2007
Altera a Lei n° 5.960, de 1° de agosto de 1972, que  consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
Art. 1º - O art. 207 da Lei n° 5.960, de 1° de agos to de 1972, passa a

vigorar com as seguintes alterações:
 “Art. 207 - A Taxa Florestal, que será cobrada de acordo com tabela

anexa a esta lei, tem como fato gerador o exercício do poder de
polícia delegado pelo Poder Executivo ao Instituto Estadual de
Florestas - IEF, autarquia criada pela Lei n° 2.606 , de 5 de janeiro de
1962, com o objetivo de propor e executar a política florestal do
Estado, promover a preservação e a conservação da fauna e da flora,
viabilizar o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais
renováveis e realizar pesquisas em biomassa e diversidade, por meio,
entre outras, das seguintes ações:

I - fiscalização das atividades de exploração de florestas e da fauna
silvestre e aquática, visando a sua conservação, proteção e
desenvolvimento;

II - disciplinamento, fiscalização, licenciamento e controle da
exploração, utilização e consumo de matérias primas oriundas das
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florestas e da biodiversidade;
III - coordenação e promoção de ações preventivas, de controle e de

combate a queimadas e incêndios florestas;
§ 6° - A fiscalização a que se refere o inciso II d o “caput” deste artigo

inclui o monitoramento do processo de aproveitamento de produtos,
subprodutos e resíduos florestais provenientes do desmatamento,
exploração ou alteração da cobertura vegetal do Estado, bem como a
identificação da origem dos produtos consumidos, produzidos ou em
trânsito no território do Estado.”.

Art. 2° - O Anexo II à Lei n° 12.425, de 27 de deze mbro de 1996,
passa a vigorar com as seguintes alterações:

* -  A Tabela referente ao Lançamento e Cobrança da Taxa Florestal
(a que se refere o art. 7° da Lei n° 12.425, de 27 de dezembro de
1996) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31.3.2007.

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 20/2007

Belo Horizonte, 28 de março de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que altera a Lei nº
16.190, de 22 de junho de 2006, com o objetivo de aperfeiçoar a
redação do § 6º do art. 12, definindo os cargos que fazem jus à
percepção de Gratificação de Estímulo à Produção Individual a título
de Conta-Reserva - GEPI.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
ao elevado exame desta Assembléia o expediente anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 597/2007
Altera a Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006, que estabelece as

tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo e das
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carreiras de Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de
Analista Fazendário de Administração e Finanças e dá outras
providências.

Art. 1º - O § 6º do art. 12 da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006,
passa a vigorar com as seguinte redação:

“Art. 12 - (...)
§ 6º - Os limites, a forma e as condições de atribuição da Gepi a

título de Conta Reserva para os cargos a que se referem os incisos I a
III do “caput” deste artigo serão fixados em decreto.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N° 21/2007

Belo Horizonte, 28 de março de 2007.
Senhor Presidente,
Nos termos do inciso XVIII do art. 90 da Constituição do Estado,

encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia
Assembléia Legislativa, projeto de lei acrescentando dispositivos à Lei
n° 15.552, de 1° de junho de 2005, a qual diz da co ntratação de
crédito, pelo Estado, junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID, para execução do Programa de Eletrificação
Rural - PRONOROESTE.

A proposição ora encaminhada tem por objetivo autorizar o Poder
Executivo a ressarcir a Cemig Distribuição S. A. - Cemig D - que é
designada agente executor do Programa - por gastos incorridos na
referida execução, até o limite de US$ 10.000.000,00 (dez milhões de
dólares norte-americanos), que corresponde ao montante contratado
com o BID.

Note-se que o assunto constitui objeto de convênio celebrado entre
a Empresa e o Estado, e que o ressarcimento pretendido será parcial,
já que a Cemig D utiliza também recursos próprios para a execução
do Programa. Outrossim, a designação da Empresa como órgão
executor deve-se a diretriz constante do Decreto Federal n° 4.873, de
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11 de novembro de 2003, pelo qual a operacionalização do Programa
deve necessariamente contar com a participação da concessionária
do serviço de eletrificação, no caso a referida Cemig D.

A proposição encaminhada, portanto, reveste-se de notório interesse
público e coaduna-se com as normas legais em vigor sobre a matéria,
pelo que agradeço para a mesma a prioritária atenção desse
Parlamento.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 598/2007
Altera a Lei n° 15.522, de 1° de junho de 2005, que  autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID -, destinada à execução do
Programa de Eletrificação Rural - Pronoroeste.

Art. 1° - O art. 4° da Lei n° 15.522, de 1° de junh o de 2006, passa a
vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

“Art. 4° - (...)
§ 1° - Na qualidade de integrante do Sistema CEMIG,  e como

concessionária dos serviços de distribuição de energia elétrica nas
regiões atendidas pelo Programa Pronoroeste, fica a Cemig
Distribuição S. A. designada para atuar como seu agente executor.

§ 2° - Para a execução do Programa, a Cemig Distrib uição S. A.
utilizará recursos próprios, a serem complementados, pelo Estado, a
título de ressarcimento pelos serviços prestados.

§ 3° - O ressarcimento será efetuado pelo Estado, n os termos de
regulamento, com recursos advindos do empréstimo contraído com o
BID, até o limite de US$10.000.000,00 (dez milhões de dólares norte
americanos).

§ 4° - A prestação de contas será efetuada com base  nos gastos já
efetuados e a efetuar na execução da obra, e nos resultados
socioeconômicos ulteriormente advindos do Programa.”

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 599/2007
Acrescenta ao currículo das escolas estaduais do ensino médio o

conteúdo Prevenção ao Uso de Drogas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica inserido no currículo das escolas estaduais de ensino

médio o conteúdo Prevenção ao Uso de Drogas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Célio Moreira
Justificação: As drogas têm ganhado cada vez mais espaço entre os

jovens. E, muitas vezes, as escolas passam a ser um reduto do tráfico
e do consumo de drogas. Por isso, medidas urgentes devem ser
tomadas. Acredito que a primeira delas é a prevenção. Por isso,
sugiro seja inserido no quadro de atividades e ensinamento das
escolas públicas estaduais, o conteúdo específico para o problema
das drogas, conforme proponho neste projeto de lei. Conto com o
apoio dos colegas Deputados.

- 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 600/2007
Declara de utilidade pública o Abrigo Frei Otto, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Frei Otto, com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Célio Moreira
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Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade
pública o Abrigo Frei Otto, associação civil sem fins lucrativos que tem
por finalidade a prática da caridade cristã no campo da assistência
social e da promoção humana, visando especialmente a manter
estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas acima de 60
anos, de ambos os sexos, provenientes de famílias carentes,
proporcionando-lhes assistência material e espiritual.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 601/2007
Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.778, de 26 de outubro de 2005,

que torna obrigatório equipar com aparelho desfibrilador cardíaco os
locais, veículos e estabelecimentos que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 15.778, de 26 de outubro de 2005, passa

a vigorar acrescido dos seguintes incisos V a VII:
“Art. 1º - (...)
V - estações rodoviárias e ferroviárias, centros comerciais, estádios

e ginásios esportivos, academias de ginástica, hotéis e clubes;
VI - locais de trabalho com número igual ou superior a cem

funcionários ou que estejam localizados no perímetro urbano;
VII - locais com aglomeração ou circulação diária igual ou superior a

mil e quinhentas pessoas.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Célio Moreira
Justificação: É de extrema importância que os estabelecimentos

descritos nos incisos V a VII sejam obrigados a se equiparem com o
aparelho desfibrilador cardíaco, externo e automático. Conforme já foi
amplamente discutido nesta Casa, o aparelho desfibrilador pode
salvar inúmeras vidas. Em locais de grande circulação de pessoas,
este aparelho se torna imprescindível. Academias de ginástica, hotéis,
clubes, estádios, “shopping centers” são freqüentados por um público
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muito variado, e a probabilidade de se necessitar de um aparelho
desfibrilador é bem maior.

O inciso V refere-se a estações rodoviárias e ferroviárias, centros
comerciais, estádios ou ginásios esportivos, academias de ginástica,
hotéis e clubes, independentemente do número de pessoas que
circulem nestes locais. O inciso VI, por sua vez, acrescenta a
obrigatoriedade de que empresas e demais locais de trabalho com
número de funcionários igual ou superior a 100 se adaptem às
exigências da Lei nº 15.778, de 2005. Esta é uma demanda dos
próprios funcionários, principalmente daqueles que trabalham longe
de hospitais. Um desfibrilador nesses locais pode salvar vidas. Além
disso, essa é uma exigência que já se faz presente em lei no
Município de Sete Lagoas (Lei Municipal nº 7.137, de 28/9/2005). E,
finalmente, o inciso VII obriga locais com aglomeração ou circulação
diária igual ou superior a 1.500 pessoas a disponibilizarem aparelho
desfibrilador cardíaco, nos moldes da legislação vigente.

Ressalto que esta proposição é uma reapresentação do Projeto de
Lei nº 3.205/2006, de minha autoria, acrescido de algumas pequenas
modificações.

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

PROJETO DE LEI Nº 602/2007
Torna obrigatória a oferta de assentos especiais para pessoas

obesas nos estabelecimentos que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a oferta de assentos especiais para pessoas

obesas em cinemas, teatros, restaurantes, instituições bancárias,
auditórios, estádios e nos demais estabelecimentos a que o público
tenha acesso livremente ou mediante pagamento.

Parágrafo único - O percentual mínimo de assentos especiais para
pessoas obesas será estabelecido em regulamento.

Art. 2º - Na hipótese de cobrança de entrada, é vedada a cobrança
de valor adicional pela utilização dos assentos de que trata esta lei.

Art. 3º - Quando se configurar relação de consumo, o
descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
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1990.
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei 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, 29 de março de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O peso corpóreo e a distribuição de gordura são

regulados por uma série de mecanismos neurológicos, metabólicos e
hormonais que mantêm um equilíbrio entre a ingestão de nutrientes e
o gasto energético. Quando há uma desregulação nesses
mecanismos de controle, levando a um excesso da ingestão em
relação ao gasto energético ocorre um armazenamento da sobra de
energia sob a forma de gordura, traduzindo-se no aumento do peso
corpóreo. A obesidade é portanto definida como um excesso do
acúmulo de gordura no corpo. Quando este acúmulo atinge grandes
proporções, passa a ser chamada de obesidade mórbida.

A obesidade excessiva traz sérias consequências para a saúde do
indivíduo, pois eleva o risco de ser acometido por doenças como
diabetes, hipertensão arterial, hiperlipemia (aumento da gordura no
sangue), doença coronariana (angina e infarto), doenças articulares,
apnéia do sono, insuficiências respiratória e cardíaca, além de
diversos tipos de cânceres (da mama, do útero, da vesícula biliar).

A obesidade ainda traz sérios prejuízos para a vida social do
indivíduo, pois, além do preconceito, o obeso é impossibilitado de
freqüentar locais como cinemas e teatros, porque tais locais não
possuem cadeiras adaptadas às suas dimensões.

Seguindo uma política de inclusão social das minorias,
apresentamos este projeto de lei não apenas para resolver um
problema específico da vida social do obeso, mas também para
conscientizar a sociedade das dificuldades enfrentadas por ele, em
seu dia-a-dia.

Ressalto que o presente projeto de lei é uma reapresentação do
antigo Projeto de Lei nº 1.186/2003, de minha autoria, acrescido de
algumas pequenas modificações.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos
Humanos 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 603/2007

Dispõe sobre o seguro agrícola.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigação do Estado operar o seguro agrícola, destinado a

cobrir safra e a desobrigar o produtor rural de liquidar operações de
crédito realizadas com órgãos e entidades do poder público estadual,
quando ocorrerem fenômenos naturais que comprometam as culturas
agrícolas financiadas.

Parágrafo único - A instituição do seguro de que trata o “caput” deste
artigo será feita gradualmente pelo Estado, no prazo de até dois anos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: É antiga a necessidade de um seguro destinado a

garantir a liquidação de empréstimos bancários contraídos por
produtores rurais que vêem suas culturas serem destruídas por
fenômenos naturais ou pragas. Não são raros os casos de pessoas
que se sentem obrigadas a vender suas propriedades para saldar
empréstimos bancários. É tamanha a necessidade de criação de um
seguro agrícola que o próprio constituinte mineiro, ao elaborar nossa
Carta, indicou-o como uma das medidas necessárias ao fomento da
produção agropecuária (Constitução Estadual, art. 247, § 1º, IV).

Dessa forma, imaginamos não restarem dúvidas quanto à
importância da matéria para o setor agrícola em Minas Gerais.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos
Deputados Weliton Prado e Vanderlei Jangrossi. Anexe-se ao Projeto
de Lei nº 594/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI Nº 604/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Penal Comunitário de

Itapagipe - Copeco -, com sede no Município de Itapagipe.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Penal

Comunitário de Itapagipe - Copeco -, com sede no Município de
Itapagipe.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Zé Maia
Justificação: O Conselho Penal Comunitário de Itapagipe tem por

finalidade aglutinar lideranças comunitárias, em parceria com
autoridades policiais civis e militares e com o Poder Judiciário, a fim
de planejar ações que contribuam para a melhoria do sistema prisional
local.

Para a consecução de suas metas, administra o Albergue Penal da
Comarca de Itapagipe, desenvolve campanhas educativas visando à
recuperação dos presidiários e colabora com a manutenção e
melhoria das instalações das unidades prisionais.

O trabalho desenvolvido pela entidade tem como objetivo
proporcionar aos sentenciados, presidiários e egressos dos presídios
recuperação e inserção na sociedade, reforçando-lhes a auto-estima.
Dessa maneira, pretende diminuir os índices de criminalidade na
região.

Por essa atuação de significativa importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas ao título declaratório que lhe pretende
outorgar o projeto de lei apresentado.

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

PROJETO DE LEI Nº 605/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Rotary Club Frutal, com

sede no Município de Frutal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Rotary Club

Frutal, com sede no Município de Frutal.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Zé Maia
Justificação: A entidade a que se pretende outorgar o título de

utilidade pública foi instituída pelos sócios do Rotary Club de Frutal
com a finalidade de auxiliar a Casa da Amizade desse Município, o
Interact Club Jesus Souza e Silva e o Núcleo Rotary de
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Desenvolvimento Comunitário Maria Luíza Maluf Novaes Franco, na
prática de atividades sociais visando ao bem da coletividade. Além
disso, promove competição cultural entre os diferentes
estabelecimentos de ensino locais, atividades de amparo aos
desvalidos, conferências e reuniões cívico-culturais.

Diante do exposto, contamos com o apoio de nossos ilustres pares à
aprovação do projeto ora apresentado.

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

PROJETO DE LEI Nº 606/2007
Dá a denominação de João Nunes da Silva ao trecho da Rodovia

MGT-497 que liga o Município de Campina Verde ao Distrito de
Honorópolis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado João Nunes da Silva o trecho da Rodovia

MGT-497 que liga o Município de Campina Verde ao Distrito de
Honorópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Zé Maia
Justificação: João Nunes da Silva nasceu em 1912, na região de

Limeira, Município de Campina Verde. Homem sábio por natureza, era
produtor rural e da terra tirou o sustento de sua família, vindo a
concretizar seu grande sonho, que era a formação profissional de
seus filhos.

Casado com Ana Cândida da Silva, foi pai de 17 filhos, que criou à
custa de muito trabalho e amor, sempre lhes repassando lições de
honestidade e humildade. Em suas sábias palavras, tudo só foi
possível porque aproveitou a bondade da terra, em que cultivava
frutas, cana, café, arroz, milho e horta e criava gado.

Também sonhava em ver a Rodovia MGT-497 asfaltada.
Empreendeu esforços, fazendo parte de comissões que reivindicaram
essa obra. Infelizmente, não lhe foi possível passar em vida pelo
asfalto, pois faleceu em 2006, mas seu nome ficará perpetuado junto
a sua comunidade, onde é querido por todos.
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Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação do projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Transporte, para deliberação, no termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 607/2007
Dá a denominação de Pio Martins de Freitas ao trecho da Rodovia

MGT-497 que liga o Município de Iturama ao Distrito de Honorópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Pio Martins de Freitas o trecho da Rodovia

MGT-497 que liga o Município de Iturama ao Distrito de Honorópolis.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Zé Maia
Justificação: O objetivo do projeto de lei que ora apresentamos é dar

ao trecho da MGT-497, que liga o Município de Iturama ao Distrito de
Honorópolis, o nome de Pio Martins de Freitas.

Não obstante ter sido um homem simples e humilde, ele era
carismático e querido por todos, sendo considerado um desbravador
da região de Iturama, quando ainda se chamava Santa Rosa.

Nascido em 1895, casou-se com D. Jovita Maria de Freitas, com a
qual teve 13 filhos. Além de se ocupar com as atividades
agropecuárias, das quais dependia o seu sustento, estava sempre
disposto a prestar auxílio ao próximo e atento às necessidades da
comunidade. Tanto foi assim que teve papel decisivo na implantação
de escolas rurais.

Seu falecimento, ocorrido em 1970, deixou uma grande lacuna, e
seu nome desperta em toda a população local boas lembranças e
admiração por seu exemplar modo de vida.

Considerando justa e oportuna a homenagem pública que se lhe
pretende prestar, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 608/2007
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(Ex-Projeto de Lei nº 1.047/2003)
Altera dispositivo da Lei nº 6.367, de 26 de dezembro de 1975, e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso VI do art. 114 passa a ter a seguinte redação:
“Art. 114 - ........................................
VI - aos eventos que visem às promoções de caráter recreativo ou

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

produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A pretensão que nos move, ao apresentar este projeto,

está vinculada à ampliação e ao incentivo das práticas esportivas.
Na forma vigente das isenções elencadas no art. 114 do Código

Tributário, a hipótese de incidência da taxa de segurança pública
atinge não só os eventos esportivos oficiais como também os
amadores, quando o evento exija o serviço operacional de polícia
ostensiva.

Os estudos sociológicos nos mostram que quanto menos incentivo
seja dado às práticas esportivas, mais campo se abre para a violência.

Em contraposição aos objetivos maiores de nosso Estado, o
dispositivo legal incentiva situações totalmente contrárias ao bem
comum.

A exigência do pagamento da taxa para a cobertura dos serviços de
policiamento, inclusive para os eventos esportivos amadores, resulta
em obstáculos ao desenvolvimento desses eventos.

Menos incentivo ao esporte implica incremento dos níveis de
violência. Mais violência, mais insegurança. Incentiva-se,
indiretamente, pelo próprio dispositivo legal, a violência que o Estado
tem a incumbência de combater.

A segurança é um valor e um princípio basilar da estrutura do estado
democrático de direito. O pacto contratual firmado entre poder público
e governados reflete a situação implicitamente projetada na relação de
obediência existente entre o aparato estatal e a sociedade civil.
Percebe-se que abrimos mão de nossas liberdades, submetendo-nos
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aos regramentos exarados pelas entidades governamentais, pois
partimos do pressuposto de que essa mesma estrutura de governo
garantirá os bens necessários à manutenção da dignidade do
indivíduo.

Vislumbra-se que, ao contrário da serventia do instrumento legal,
como ferramenta de construção do bem comum, o dispositivo aqui
impugnado está contribuindo exatamente para a formação de uma
situação contrária aos interesses sociais.

A ação parlamentar deve convergir para o incentivo às atividades
socializantes, pois sabemos a importância dessas atividades para a
desenvoltura e o crescimento da população.

Ressalte-se que a modificação proposta prevê até mesmo cláusula
de vigência, em consonância aos princípios direcionadores da LRF.
Como não se propôs, em paralelo, a respectiva compensação da
receita prevista, inseriu-se a previsão de vigência para o próximo
exercício financeiro.

- 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 N° 609/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.378/2004)

Veda a inscrição do nome de consumidor de serviço público em
cadastro de restrição ao crédito.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - É vedada a inscrição do nome de consumido r de serviço

público em cadastro de restrição ao crédito em decorrência de atraso
no pagamento da conta de consumo.

Parágrafo único - A vedação a que se refere o “caput” deste artigo
ocorrerá quando o serviço for prestado de forma direta pela
administração pública ou por meio de concessionária ou
permissionária do serviço público.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator
às penalidades constantes no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que contém o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Serviços públicos são aqueles que devem ser

prestados pelo Estado, porque relacionados a suas atividades fins.
Para a prestação de tais serviços, são criadas empresas públicas ou,
por motivos de ordem econômica e administrativa, o poder público os
delega a terceiros.

Também por motivos econômicos, os serviços públicos são pagos,
embora em princípio devessem ser gratuitos, porque decorrentes da
obrigação do poder público de satisfazer necessidades consideradas
comuns a todos os cidadãos.

Assim sendo, consideramos injusto impor restrições ao crédito
daqueles cidadãos que porventura não consigam honrar seus
compromissos para com as empresas públicas ou para com as
concessionárias dos serviços públicos, porque, a rigor, aqueles
serviços deveriam lhes estar sendo oferecidos gratuitamente, pelos
motivos que expusemos anteirormente.

Nossa convicção nos levou a apresentar este projeto de lei, que
pretende vedar a inclusão de devedores de serviços públicos em
cadastros de consumidores inadimplentes.

No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que nosso 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, VIII).

Da mesma forma, 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 à proposta que ora submetemos
à apreciação dos ilustres Deputados.

- 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 610/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.212/2003)

Estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura no
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Triângulo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado de Minas Gerais apoiará o desenvolvimento da

fruticultura na região do Triângulo.
Art. 2º - O apoio do Estado à fruticultura na região do Triângulo

obedecerá às seguintes diretrizes:
I - afirmação da fruticultura como estratégia de desenvolvimento

regional;
II - ênfase em pesquisas e experimentos que visem à melhoria da

qualidade e da produtividade da fruticultura;
III - priorização da geração de emprego e renda no meio rural,

observando-se os princípios de desenvolvimento sustentável;
IV - estímulo à qualificação e à capacitação profissional;
V - utilização do cooperativismo e de outra formas de associativismo

nas ações voltadas para irrigação, a compra de insumos, a
industrialização e a comercialização dos produtos e das embalagens;

VI - padronização e classificação, incluindo com certificação de
qualidade, dos produtos e das embalagens;

VII - integração entre órgãos públicos, empresas , cooperativas e
associações de produtores, mediante sistemas de informação, com
vistas a subsidiar decisões de agentes envolvidos no negócio frutícula;

VIII - adoção do controle fitossanitário dos materiais de propagação
das plantas, bem como do uso de agrotóxicos;

IX - garantia de assistência técnica aos fruticultores;
X - priorização da agricultura familiar;
XI - suficiência de recursos para pesquisa, inspeção sanitária,

assistência técnica e a extensão rural;
XII - facilidade de acesso ao crédito público para a produção, com

prioridade para o produtor carente e para as cooperativas e
associações de produtores.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O presente projeto pretende incentivar a fruticultura e

as agroindústrias, agregando valor à produção agrícola, criando
condições para aumentar a oferta de empregos e contribuindo para o



2274

desenvolvimento regional.
O Triângulo já é um grande produtor de abacaxi, maracujá, laranja e

outras frutas; entretanto essa produção se concentra em alguns
poucos municípios, precisando ser ampliada. Outra questão
importante é a necessidade de aumentar a diversidade de frutas
produzidas e principalmente agregar valor à produção com o
beneficiamento e a industrialização das frutas, criando uma cadeia
produtiva capaz de impulsionar a economia regional.

O Triângulo é hoje uma região marcada por diferenças sociais e
palco da maior concentração de conflitos agrários do Estado. Buscar
garantir o acesso à terra significa também criar condições para a vida
com dignidade das famílias de assentados e pequenos produtores da
região; por isso, outro aspecto do projeto diz respeito ao incentivo aos
pequenos e médios produtores, estimulando a criação de associações
e cooperativas de produção para facilitar o acesso ao crédito e à
assistência técnica.

Também pretende estimular a formação profissional, pois o projeto
também cria condições para qualificar os trabalhadores e inserí-los no
mercado de trabalho, além de garantir a qualidade da produção e do
beneficiamento. A criação de postos de trabalho derivados incentiva a
fruticultura e amplia o alcance social desse projeto.

Em relação à comercialização, é importante ressaltar o ainda
pequeno percentual representado pelas frutas na pauta das
exportações brasileiras, apesar de o País ser o maior produtor
mundial, quadro que pode ser mudado com uma ação governamental
voltada para esse propósito.

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

PROJETO DE LEI N° 611/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 1.095/2003)

Dispõe sobre o custeio das taxas de energia elétrica e de água dos
hospitais universitários públicos, com sede no Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Poder Executivo custeará as taxas de co nsumo de
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energia elétrica e de água dos hospitais universitários mantidos por
instituições públicas de ensino superior.

Parágrafo único - Para se habilitar aos benefícios de que se trata
este artigo, os hospitais universitários deverão dispor de um mínimo
de 70% (setenta por cento) de leitos do Sistema Único de Saúde -
SUS.

Art. 2° - As despesas decorrentes desta lei correrã o à conta das
dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo
autorizado a abrir os créditos suplementares que se fizerem
necessários.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Os hospitais universitários públicos mantidos por

instituições de ensino superior prestam relevantes serviços à
comunidade, formando com o Sistema Único de Saúde - SUS - uma
parceria de dupla importância: de um lado, atuam na formação de
profissionais e, do outro, prestam atendimento a significativa camada
da população, exatamente a mais necessitada.

No entanto, os hospitais universitários passam por gravíssima
situação financeira, gerada pela ausência de política adequada de
remuneração dos serviços prestados e por outros fatores que
comprometem a infra-estrutura hospitalar de todo o País. Essa crise
compromete a produção, a formação dos residentes e
conseqüentemente a qualidade da assistência prestada à população,
o que representa risco à vida dos usuários e sério comprometimento
da qualidade dos profissionais formados por nossas universidades.

O presente projeto de lei visa autorizar, nos termos constitucionais, o
Poder Executivo a dar sua contribuição na manutenção dos serviços
especializados dessas instituições, a exemplo do que já fazem outros
Estados. Lembramos aqui os dispositivos da Emenda à Constituição
n° 29/2000, que vincula receitas mínimas nos Estado s e nos
municípios às ações e aos serviços de saúde, a qual infelizmente não
está sendo cumprida em Minas Gerais.

Tais receitas podem assegurar os benefícios propostos; para isso
contamos com o apoio dos nobres Deputados desta Casa à
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aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 612/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 863/2003)

Dispõe sobre o financiamento para a formação de cooperativas
destinadas à coleta de materiais inorgânicos passíveis de reciclagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A constituição de cooperativas destinadas à coleta de

materiais inorgânicos passíveis de reciclagem contará com recursos
do Poder Executivo na forma de financiamento ou subsídios.

Art. 2º - Para a formação das cooperativas, a Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social e Esportes oferecerá aos interessados o
apoio técnico necessário à execução dos seus objetivos.

Art. 3º - Farão jus ao financiamento pessoas carentes, na forma a
ser regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 4º - Para a constituição das cooperativas, serão gratuitos os atos
de registro na Junta Comercial do Estado, podendo o Poder Executivo
estender a gratuidade a outros atos.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Muitas famílias sobrevivem da coleta de materiais

recicláveis, que é uma importante atividade. A Associação dos
Catadores de Papel de Belo Horizonte - ASMARE - é uma experiência
de desenvolvimento sustentável que envolve e integra aspectos
ambientais, sociais e econômicos. Representa uma importante
referência de combate à pobreza e é originária de uma parceria entre
o Governo Municipal e instituições da sociedade civil de Belo
Horizonte. O catador associado contribui mensalmente com cerca de
R$3,00, o que lhe confere o direito de utilizar os serviços prestados
pela ASMARE, como fornecimento de material de trabalho, cursos de
capacitação, assessoria jurídica, etc. Sua importância está no fato de
favorecer o desenvolvimento profissional de uma parcela carente da
população, incentivar a preservação do meio ambiente, convencendo
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as pessoas a separar o lixo para reciclagem e contribuir para a
limpeza pública.

Com este projeto de lei, as pessoas que realizam a coleta de
materiais recicláveis terão o apoio para se organizar e, assim,
contribuir ainda mais para o desenvolvimento social e a conservação
do meio ambiente.

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

PROJETO DE LEI Nº 613/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.946/2004)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da cobertura de seguro de acidentes
pessoais coletivos em eventos artísticos, esportivos, culturais e
recreativos com cobrança de ingressos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As pessoas jurídicas ou físicas que promovam eventos

artísticos, esportivos, culturais e recreativos no âmbito do Estado, com
cobrança de ingresso, ficam obrigadas a contratar seguro de
acidentes pessoais coletivos em benefício dos espectadores dos
eventos, contra acidentes que neles possam ocorrer, com, no mínimo,
as seguintes garantias e capitais segurados:

I - morte acidental: valor equivalente em reais a 10.000 UFIRs (dez
mil Unidades Fiscais de Referência);

II - invalidez permanente, total ou parcial, por acidente: valor
equivalente em reais a 10.000 UFIRs (dez mil Unidades Fiscais de
Referência);

III - assistência médica, despesas complementares e diárias
hospitalares: valor equivalente em reais a 1.500 UFIRs (mil e
quinhentas Unidades Fiscais de Referência).

Art. 2º - Para os fins desta lei, são considerados eventos:
I - “shows” e concertos musicais;
II - danceterias e salões de baile;
III - exibições cinematográficas em salas de cinemas e circenses;
IV - feiras e exposições;
V - jogos desportivos;
VI - parques de diversões, inclusive temáticos, e rodeios.
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Parágrafo único - Ficam expressamente excluídos desta lei os
eventos promovidos por entidades filantrópicas e sem fins lucrativos,
os eventos reunindo agremiações esportivas amadoras e os eventos
de cunho social e filantrópico promovidos por associações religiosas,
de classe, culturais, desportivas ou congêneres.

Art. 3º - Os órgãos públicos municipais e estaduais responsáveis
pela concessão e renovação de alvarás de funcionamento para os
eventos de que trata o “caput” do artigo anterior exercerão o controle
da obrigatoriedade da contratação do seguro, condição “sine qua non”
para se obter em definitivo o referido alvará.

Art. 4º - O descumprimento desta lei implicará ao infrator multa de
valor equivalente em reais a 12.000 UFIRs (doze mil Unidades Fiscais
de Referência).

Parágrafo único - O proprietário do imóvel que permitir a realização
de evento sem a contratação do seguro será responsável solidária e
subsidiariamente pelo pagamento da multa prevista no “caput” deste
artigo.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Têm sido recorrentes os casos de negligência por parte

dos promotores e produtores de eventos artísticos, esportivos,
culturais e recreativos. Na ânsia de se realizar um número cada vez
maior de eventos, a segurança do público freqüentador é banalizada e
não tem merecido por parte dos seus organizadores o devido respeito.
O que se vê usualmente são mostras de negligência e excesso de
irresponsabilidade de um número considerável de proprietários de
casas de espetáculos, ao não disponibilizarem para o público
condições mínimas de segurança.

As transgressões às leis são ameaças que se repetem no dia-a-dia,
sobretudo em finais de semana. O registro do número de vítimas
surpreende. Entretanto, são poucos os casos que chegam ao
conhecimento da sociedade. Apenas os que constituem grandes
tragédias ou têm alguma celebridade como vítima merecem destaque
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na imprensa.
A culpa é da omissão de uma parcela dos empresários de casas de

espetáculos e de outros eventos, que deveriam levar apenas
entretenimento e prazer aos seus freqüentadores, mas por vezes
levam é o pânico, a dor e a tragédia, que se expandem para famílias
inteiras.

Muitos infortúnios poderiam ser evitados com a observância de
pequenos cuidados de segurança, como por exemplo a simples
instalação de um extintor de incêndio, de uma saída de emergência ou
um projeto elétrico bem executado. Em outros casos, bastaria o
controle, para evitar superlotações, e a presença de agentes de
segurança privada ou policiais atuando de maneira preventiva, o que
seria suficiente para atenuar ou mesmo impedir conflitos.

Este projeto tem, portanto, a finalidade de oferecer ao público
freqüentador de eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos
com cobrança de ingressos a cobertura de seguro de acidentes
pessoais coletivos. Com essa medida, os usuários e suas famílias
teriam a garantia de um mínimo para cobrir as despesas decorrentes
de algum dano de que possam ser vítimas.

Por outro lado, as empresas seguradoras, antes de fazerem a
cobertura do seguro, sobretudo nos contratos com prazo maior de
vigência, irão realizar avaliações criteriosas das condições físicas de
cada espaço, recomendando correções no projeto a bem da
segurança do público.

A aprovação desta proposição, isoladamente, não impedirá a
ocorrência de novas tragédias, mas certamente será uma contribuição
importante para normatizar o setor.

- 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 614/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.912/2004)

Institui a Política Estadual do Livro, no âmbito do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo I
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Da Política Estadual do Livro
Diretrizes Gerais

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual do Livro, no âmbito do
Estado de Minas Gerais, que tem como diretrizes:

I - assegurar o direito de acesso e uso do livro;
II - fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a distribuição

e a comercialização do livro;
III - estimular a produção intelectual dos escritores e autores naturais

ou residentes no Estado de Minas Gerais, de obras de caráter
científico e cultural;

IV - promover e incentivar o hábito da leitura;
V - preservar o patrimônio literário, bibliográfico e documental do

Estado de Minas Gerais;
VI - criar condições necessárias para que o mercado editorial do

Estado possa competir no cenário nacional e internacional;
VII - apoiar a livre circulação no País do livro editado no Estado de

Minas Gerais;
VIII - capacitar a população para o uso do livro como fator

fundamental para seu progresso econômico, político, social e para a
justa distribuição do saber e da renda;

IX - instalar e ampliar no Estado livrarias, bibliotecas e pontos de
venda de livro;

X - propiciar aos autores, editores, distribuidores e livreiros do
Estado de Minas Gerais as condições necessárias ao cumprimento do
disposto nesta lei;

XI - assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à leitura.
Parágrafo único - O livro é o meio principal e insubstituível da

difusão da cultura e transmissão do conhecimento, do fomento à
pesquisa social e científica, da conservação do patrimônio nacional,
da transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da
qualidade de vida.

Capítulo II
Do Livro

Art. 2º - Para efeitos desta lei considera-se livro a publicação de
textos escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada
ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura,
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em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento.
Parágrafo único - Equiparam-se a livro:
I - fascículos, publicações de qualquer natureza que representem

parte de livro;
II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel

ou em material similar;
III - roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de

obras didáticas;
IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;
VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores,

mediante contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização
de qualquer suporte;

VII - livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de
pessoas com deficiência visual;

VIII - livros impressos no sistema braile.
Art. 3º - A política de que trata esta lei incentivará a publicação

literária definida no artigo 2º produzida por editora sediada no Estado
de Minas Gerais, em qualquer idioma, bem como o impresso ou fixado
em qualquer suporte no território nacional ou internacional por editor
sediado em Minas Gerais.

Capítulo III
Da Editoração, Distribuição e Comercialização do Livro

Art. 4º - Para efeito desta lei, considera-se:
I - autor: a pessoa física criadora de livros;
II - editor: a pessoa física ou jurídica que adquire o direito de

reprodução de livros, dando a eles tratamento adequado à leitura;
III - distribuidor: a pessoa jurídica que opera no ramo de compra e

venda de livros por atacado;
IV - livreiro: a pessoa jurídica ou representante comercial autônomo

que se dedica à venda de livros.
Art. 5º - É obrigatória a adoção do Número Internacional

Padronizado (ISBN), bem como a ficha de catalogação, para
publicação na editoração do livro.

Parágrafo único - O número referido no “caput” deste artigo constará
no pé da quarta capa do livro impresso.
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Art. 6º - O Poder Executivo estabelecerá formas de financiamento
para as editoras com sede no Estado de Minas Gerais e para o
sistema de distribuição de livro, por meio de criação de linhas de
crédito específicas.

Art. 7º - O Poder Executivo firmará convênio com a Fundação
Biblioteca Nacional para o cadastro dos contratos firmados entre
autores e editores de livros para cessão de direitos autorais.

Art. 8º - O Poder Executivo poderá fixar normas para o atendimento
ao disposto nos incisos VII e VIII do art. 2º desta lei.

Capítulo IV
Da Difusão do Livro

Art. 9º - Cabe ao poder público criar e executar projetos de acesso
ao livro e incentivo à leitura, ampliar os já existentes e implementar,
isoladamente ou em parcerias públicas ou privadas, as seguintes
ações em âmbito estadual:

I - criar parcerias, públicas ou privadas, para o desenvolvimento de
programas de incentivo à leitura, com a participação de entidades
públicas e privadas;

II - estimular a criação e execução de projetos voltados para o
estímulo e a consolidação do hábito de leitura, mediante:

a) revisão e ampliação do processo de alfabetização e leitura de
textos de literatura nas escolas;

b) introdução da hora de leitura diária nas escolas;
c) exigência pelos sistemas de ensino, para efeito de autorização de

funcionamento de escolas públicas e privadas, de acervo mínimo de
livros para as bibliotecas escolares;

d) incentivar a adoção pelas escolas públicas e privadas de obras
literárias produzidas no Estado de Minas Gerais em consonância com
as diretrizes desta lei.

III - instituir programas, em bases regulares, para a exportação e
venda de livros mineiros em feiras e eventos internacionais;

IV - criar cursos de capacitação do trabalho editorial, gráfico e
livreiro em todo o Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - O Poder Executivo implementará programas
anuais para manutenção e atualização do acervo de bibliotecas
públicas, universitárias e escolares, incluídas as obras em sistema
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braile.
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover o

desenvolvimento de programas de ampliação do número de livrarias e
pontos de venda em todo o Estado, consultadas as competentes
administrações municipais.

Art. 11 - O Poder Executivo promoverá parcerias com a iniciativa
privada, desde que se enquadrem nas disposições das Leis nºs
14.868 e 14.870, ambas de 16 de dezembro de 2003, visando o
efetivo cumprimento desta lei.

Capítulo V
Disposições Gerais

Art. 12 - Para cumprimento do disposto na Lei nº 10.753, de
30/10/2003, o Poder Executivo consignará em seu orçamento anual
verba às bibliotecas para sua manutenção e aquisição de livros.

Parágrafo único - Os livros a serem adquiridos deverão ser
selecionados em lista com indicações feitas pelos responsáveis
diretos das bibliotecas públicas.

Art. 13 - A inserção de rubrica orçamentária pelo Poder Executivo
para financiamento da modernização e expansão do sistema
bibliotecário e de programas de incentivo à leitura será feita por meio
da Secretaria Estadual de Cultura.

Art. 14 - O livro não é considerado material permanente para fins de
controle dos bens patrimoniais das bibliotecas públicas.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta iniciativa é fruto do encontro com a

Superintendente de Bibliotecas Públicas do Estado de Minas Gerais,
Profa. Maria Augusta da Nóbrega Cessariano, que aconteceu no
Plenário desta Casa Legislativa, no final do mês de agosto deste ano,
quando participava do Fórum Técnico Cultura: Política e
Financiamento, promovido pela Assembléia Legislativa e pela
Secretaria de Estado de Cultura. Na oportunidade, a Profa. Maria
Augusta, na condição de superintendente e cidadã sugeriu que
apresentássemos esse projeto, uma vez que a classe literária está
abandonada de inciativa e incentivos, o que é de se estranhar, pois é
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a literatura o cerne de todas as outras artes, de toda a cultura.
Portanto, o que se pretende com a apresentação deste projeto é

criar no Estado de Minas Gerais uma política pública séria de difusão
do livro, incentivo à publicação mineira, e, conseqüentemente,
proporcionar aos mineiros um acesso à leitura de qualidade,
transformando-a, assim, num hábito saudável e cotidiano entre nós
mineiros.

Desde a publicação da Lei Federal nº 10.753, de 30/10/2003, que
institui a Política Nacional do Livro, vários Estados e municípios vêm
editando suas próprias normas, dando maior incentivo à editoração
local. É o que já acontece em Ribeirão Preto, que está sendo
conhecida como a capital do livro, cuja média de leitura de seus
habitantes é de 10 livros por ano, uma média encontrada apenas em
países europeus.

Outros entes da Federação com a mesma iniciativa são os Estados
de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, que
já estão com seus projetos em tramitação nas Casas Legislativas, ou
suas normas jurídicas sancionadas.

Assim, entendemos que Minas Gerais, celeiro de grandes mestres
da literatura nacional, deve igualmente abraçar essa política,
demonstrando forte vocação pelas inciativas culturais.

Seguem trechos do artigo publicado na coluna “Perfil” da revista
“Superinteressante”, onde fica claro o poder de mudança de um livro e
sua necessária circulação democrática. E mais evidente ainda é que,
desde o início, da descoberta da prensa, a falta de incentivo às
editoras retarda o crescimento de uma sociedade.

“O ano do nascimento é incerto. De sua vida pouco se sabe pois são
raros os documentos que contam sua história. Nem poderia mesmo
haver um extenso registro escrito sobre um homem que viveu na
Idade Média, quando ler e escrever era privilégio de minorias, ainda
que ele fosse o responsável por uma invenção que tornou a palavra
escrita acessível a todos, ditando assim os caminhos por onde
passaria a cultura humana. Afinal, somente depois que Johannes
Gutenberg inventou a prensa tipográfica, as informações e o
conhecimento começaram a ser divulgados de forma sistemática. Seu
invento permaneceu o mesmo praticamente por quatro séculos. Hoje,
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ainda que ultrapassado tecnologicamente, sobrevive enquanto idéia,
onde houver palavras impressas sobre papel.

Johannes Gensfleisch nasceu entre 1395 e 1400 em Mainz, às
margens do Reno, coração da Alemanha. Conhecido por Gutenberg, o
sobrenome de sua mãe, era filho de uma família de burgueses, uma
classe que despertava na estrutura social da época, prosperando no
comércio e nas principais indústrias.

Na Alemanha daqueles tempos de ocaso medieval, a burguesia já
ousava contestar o poder dos nobres - e a contestação se dava por
disputas armadas. Mas a infância e a adolescência de Gutenberg
transcorreram em tempos de trégua e paz. Por volta de seus 20 anos,
porém, novas disputas entre nobres e burgueses o forçaram a deixar
a já não tão pacata cidade natal, e o jovem culto e bem-educado foi
parar em Estrasburgo, cidade na fronteira franco-alemã, que viria a
fazer parte da França. Interessado pelas ciências e as artes,
Gutenberg gostava também de pedras preciosas e delas fez seu
ofício, tornando-se joalheiro e ourives.

O gênio inventivo, mas carente de recursos, de Gutenberg não se
conformava e imaginava um meio de produzir grandes quantidades de
livros de forma muito mais rápida, para que qualquer pessoa
alfabetizada pudesse ler sobre qualquer assunto. A impressão
propriamente dita já existia; ele só teve de usar a cabeça para juntar
várias técnicas e criar a imprensa - algo tão simples quanto o ovo em
pé de Colombo.

A história da impressão sobre papel começara na China, no final do
século II da era cristã. Os chineses sabiam fabricar papel, tinta e usar
placas de mármore com o texto entalhado como matriz. Quatro
séculos depois, o mármore foi trocado por um material mais fácil de
ser trabalhado, o bloco de madeira. Os mais antigos textos impressos
que se conhecem são orações budistas. Foram feitos no Japão entre
os anos 764 e 770; o primeiro livro propriamente dito de que se tem
notícia apareceu na China em 868. O desenvolvimento da escrita deu
um novo salto no século XI graças a um alquimista chinês, Pi Cheng,
que inventou algo parecido com tipos móveis, letras reutilizáveis,
agrupadas para formar textos.

Mas, por alguma razão ignorada, o invento não prosperou e
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desapareceu junto com seu inventor. Até essa época, a Europa só
conhecia da tipografia o papel. No século VII, os chineses começaram
a distribuí-lo como mercadoria ao mundo árabe. A técnica de
fabricação foi revelada aos árabes por prisioneiros chineses. Daí até o
século XIII as usinas de papel proliferam de Bagdá, no atual Iraque, à
Espanha, então sob o domínio Mouro. Mas o manual de instruções
não veio junto - ou seja, o processo tipográfico permaneceu
firmemente guardado em mãos chinesas. Somente no fim do século
XIV se desenvolveram por ali a xilografia, impressão com matriz de
madeira, e a metalografia, com matriz de metal. Um rudimento de
impressão de textos por xilografia apareceu com um holandês de
nome Laurens Coster, mas a qualidade final era tão ruim que a
inovação virou letra morta . Tal qual os chineses, a Europa já conhecia
no princípio do século XV o papel, a tinta e a matriz. Faltava apenas
uma idéia por dizer assim luminosa que juntasse isso tudo num só
equipamento. É quando entra em cena Johannes Gutenberg, o
ourives culto e curioso. Ao que consta, as primeiras idéias sobre
imprensa lhe ocorreram quando observava um anel com o qual os
nobres selavam documentos, neles imprimindo o brasão da família.
Esse anel tinha o brasão escavado em metal ou pedra preciosa e
deixava uma impressão em alto-relevo sobre o lacre quente.
Gutenberg achou que o mesmo princípio serviria para imprimir letras,
mas logo viu que o método deveria ser posto de cabeça para baixo:
em vez de escavada em um bloco de madeira, a parte que serviria
para imprimir deveria ficar em alto-relevo.

Os livros impressos com sua invenção disseminaram o hábito de ler
e escrever e deixaram a cultura ao alcance das novas classes sociais,
cujo poderio deitava raízes nas cidades. Como a vida de Johannes
Gutenberg passou quase sem registro, a data da invenção da prensa
tipográfica é igualmente incerta. Tudo o que se sabe do inventor é o
que consta nos documentos comerciais ou judiciários. Mas esses
poucos papéis permitiram deduzir que, durante suas pesquisas sobre
tipografia em Estrasburgo, ele gastou quase todo o dinheiro antes que
chegasse a produzir qualquer coisa que lhe proporcionasse uma
renda.”

Arte do livro, segundo o “Dicionário Aurélio”, é a “parte das artes
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gráficas que, compreendendo a judiciosa escolha de papéis e tintas, a
tipografia, a ilustração e a encadernação, tem por fim a harmoniosa
integração, no livro, de sua dupla função de objeto de estudo e objeto
de arte”.

- 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 615/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.768/2004)

Fixa prazo para que as operadoras de TV a cabo efetuem a
interrupção do serviço quando solicitada pelo usuário.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As operadoras de TV a cabo em atividade no Estado terão o

prazo máximo de sete dias, contado da data de solicitação do usuário,
para efetuar a interrupção do serviço.

Parágrafo único - Não será permitida a cobrança pelo serviço pelos
dias que excederem o prazo estabelecido no “caput” deste artigo,
contado da data da solicitação.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita a operadora
de TV a cabo às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de
1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto de lei pretende regular a relação de

consumo entre as prestadoras dos serviços de TV a cabo e seus
usuários, que vem se tornando desarmônica em virtude da ausência
de prazo estabelecido para que aquelas interrompam a prestação de
serviço quando solicitado pelo usuário.

É importante ressaltar que no Estado a falta de um prazo para que o
serviço seja interrompido vem acarretando a demora por parte das
operadoras no desligamento do serviço e a conseqüente cobrança
pelo período de atraso.

A ANATEL, entidade federal responsável pela regulação de tais
serviços, tem se mostrado negligente em sua função de impedir tais
abusos. Por esse motivo, apresentamos este projeto, que não tem
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outro objetivo senão a proteção dos consumidores mineiros.
Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal

nº 8.078, de 1990, norma geral sobre direito do consumidor, sujeita a
prestação de serviços públicos às suas diretrizes e aos seus
comandos. O Estado, no uso da sua competência concorrente para
legislar sobre direito do consumidor, não pode se furtar ao dever de
defender os usuários de tais serviços dos constantes abusos que vêm
sendo denunciados.

Ademais, não podemos esquecer que o princípio da eficiência,
consagrado no art. 37 da Constituição Federal, deve ser observado
não só na prestação de serviços públicos, como também no trato com
o consumidor. Afinal, as operadoras de TV a cabo prestam um serviço
público regulado pelo Estado.

Contamos assim com o apoio dos nobres pares para que os projeto
de lei em questão seja aprovado, a fim de equilibrar a relação entre
concessionárias e usuários e de garantir a eficiência dos serviços
públicos.

- 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 616/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.713/2004)

Altera a Lei nº 12.645, de 10 de outubro de 1997, que dispõe sobre a
instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema
de abastecimento de água e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 12.645, de 10 de outubro de 1997, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - A concessionária deverá instalar ou autorizar a instalação

do equipamento eliminador de ar no prazo de cento e oitenta dias
após solicitação por escrito do consumidor.

§ 1º - Findo o prazo a que se refere o “caput”, fica o consumidor
autorizado a proceder à instalação, após comunicação por escrito à
concessionária, informando a data da instalação e responsabilizando-
se por ela.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A Lei nº 12.645, de 17/10/97, determina que as

concessionárias de serviço de abastecimento de água no Estado
devem instalar, por solicitação do consumidor, o equipamento
eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro. O art. 3º
estabelece que a regulamentação da lei deveria ser feita no prazo de
60 dias. No entanto, numa afronta à decisão tomada por esta Casa , a
COPASA-MG, principal concessionária de serviço de abastecimento
de água em operação em Minas Gerais, beneficiária que é da
cobrança pelo fornecimento de ar como se água fosse, tem se furtado
a regulamentar a lei e, com base na ausência da regulamentação, se
nega a instalar o equipamento num flagrante descumprindo da
legislação em vigor.

O projeto de lei em tela tem o objetivo de suprimir a necessidade de
regulamentação pelo Poder Executivo e estipular um prazo para que
as concessionárias atendam à solicitação do consumidor. Findo o
prazo, fica o consumidor autorizado a fazê-lo por conta própria de
forma a defender-se da evidente lesão de que está sendo vítima.

- 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 617/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.680/2004)

Institui e organiza o Sistema Mineiro de Educação e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Título I

Da Educação
Art. 1º - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família,

será promovida e incentivada com a participação da sociedade, tendo
por finalidade:

I - o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o
exercício da cidadania e sua iniciação à vida do trabalho;

II - a garantia dos direitos fundamentais do cidadão;
III - a proteção integral à criança e ao adolescente.
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Título II
Dos Princípios da Educação Mineira

Art. 2º - A garantia e a promoção do direito à educação, no âmbito
do Sistema Mineiro de Educação, observarão os seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e a permanência na
escola;

II - liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar o
pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções filosóficas, políticas,
estéticas, religiosas e pedagógicas, que conduza o educando à
formação de uma atitude ética e social própria;

IV - respeito à liberdade e aos ideais democráticos, valorização da
vida e compromisso com a efetivação do Estado democrático de
direito;

V - valorização das identidades regionais e locais nos processos
educacionais;

VI - educação para a diversidade;
VII - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VIII - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
IX - valorização dos profissionais da educação;
X - gestão democrática dos ensinos público e privado;
XI - garantia de uma educação de qualidade para todos;
XII - valorização da experiência exterior à escola;
XIII - articulação entre as diversas redes de ensino.

Título III
Do Direito à Educação e do Dever de Educar

Art. 3º - O acesso e a permanência nos ensinos fundamental e
médio são direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo
de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, conselho
tutelar, entidade de classe ou outra legalmente constituída e o
Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo.

§ 1º - O não-oferecimento do ensino obrigatório e gratuito pelo poder
público, bem como sua oferta irregular, importa responsabilidade da
autoridade competente, nos termos da Constituição Federal e da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

§ 2º - O poder público garantirá ao estudante o acesso aos
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diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização
anterior, para cumprimento da obrigatoriedade da educação infantil e
dos ensinos fundamental e médio.

Art. 4º - É dever do pai, da mãe ou de responsável efetuar a
matrícula de seus dependentes nos diferentes níveis de ensino.

Art. 5º - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes
condições:

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do
Sistema Mineiro de Educação;

II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo
poder público, na forma da lei;

III - capacidade de autofinanciamento, ressalvado o disposto no art.
213 da Constituição Federal.

Art. 6º - O dever do poder público com a educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia de:

I - oferecimento gratuito e obrigatório da educação infantil em
creches e pré-escolas para crianças de até seis anos de idade;

II - ensinos fundamental e médio obrigatórios e gratuitos, até mesmo
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;

III - atendimento educacional especializado ao portador de
necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - progressiva ampliação das oportunidades de acesso aos demais
níveis de ensino, pesquisa e criação artística;

V - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do
educando;

VI - oferta de ensino noturno regular para jovens e adultos, com
características e modalidades adequadas às suas necessidades e
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as
condições de acesso e permanência na escola;

VII - atendimento ao educando na educação básica pública, por
meio de programas suplementares, material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde;

VIII - atendimento aos povos indígenas e às outras minorias,
respeitados seus costumes e tradições;

IX - atendimento às populações residentes em área rural mediante
políticas que respeitem e valorizem sua identidade;



2292

X - expansão e manutenção da rede de estabelecimentos oficiais de
ensino, com a dotação de infra-estrutura física e equipamentos
adequados.

Art. 7º - O Estado incumbir-se-á de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e as instituições

oficiais de seu sistema de ensino;
II - definir, com os municípios, formas de colaboração na oferta do

ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição
proporcional das responsabilidades, de acordo com a população a ser
atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas
esferas;

III - elaborar e executar políticas e planos educacionais em
consonância com as diretrizes e os planos nacionais de educação,
integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios;

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar,
respectivamente, os cursos das instituições de ensino superior
mantidas pelo poder público e os estabelecimentos do seu sistema de
ensino;

V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;
VI - assegurar o ensino fundamental e o ensino médio.
Art. 8º - Os municípios incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais

dos seus sistemas de ensino, articulando-os às políticas e aos planos
educacionais da União e do Estado;

II - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino,
quando instituído em lei municipal;

III - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos de seu
sistema de ensino;

IV - oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e o ensino
fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino.

Título IV
Da Organização da Educação Mineira

Capítulo I
Da Composição do Sistema Mineiro de Educação

Art. 9º - O Sistema Mineiro de Educação compreende:
I - as instituições da educação infantil, de ensino fundamental e de
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ensino médio mantidas pelo poder público estadual;
II - as instituições de ensino superior, desde que sejam mantidas

pelo poder público municipal ou estadual;
III - as instituições que ministrem o ensino fundamental e o ensino

médio criadas e mantidas pela iniciativa privada;
IV - os órgãos do Sistema Municipal de Ensino que optarem por se

integrar no Sistema Mineiro de Educação;
V - os seguintes órgãos de educação estaduais:
a) Fórum Mineiro de Educação;
b) Fórum Permanente de Educação Escolar Indígena;
c) Secretaria de Estado da Educação;
d) Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;
e) Conselho Estadual de Educação.
Art. 10 - As instituições de educação dos diferentes níveis e

modalidades de ensino classificam-se nas seguintes categorias
administrativas:

I - públicas, assim entendidas as mantidas e administradas pelo
poder público;

II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por
pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

Art. 11 - As instituições privadas de ensino se enquadrarão nas
seguintes categorias:

I - particulares, em sentido estrito, assim entendidas as que são
instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado que não apresentem as características dos incisos
seguintes;

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos
de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive
cooperativas de professores e alunos que incluam, na sua entidade
mantenedora, representantes da comunidade;

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por
grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que
atendam a orientação confessional e ideologia específicas e ao
disposto no inciso anterior;

IV - filantrópicas, na forma da lei.
Capítulo II
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Das Atribuições do Sistema Mineiro de Educação
Art. 12 - O Sistema Mineiro de Educação tem por finalidade a

articulação das diferentes redes de ensino, respeitadas as suas
especificidades, assegurando educação de qualidade para todos os
mineiros.

Art. 13 - Cabe ao Sistema Mineiro de Educação, por intermédio de
suas instâncias políticas e de seus órgãos consultivos, normativos,
executivos e de avaliação e assessoramento técnico:

I - integrar e coordenar ações com os Sistemas Municipais de
Ensino;

II - manter e desenvolver as ações político-administrativas
necessárias à consecução de suas finalidades;

III - normatizar a educação estadual;
IV - avaliar de forma pública e democrática a educação no Estado;
V - promover a democratização da elaboração das políticas públicas

de educação e da gestão educacional;
VI - garantir a continuidade e coerência das políticas educacionais,

em consonância com as diretrizes e os planos nacionais e estaduais
de educação.

Capítulo III
Das Atribuições da Secretaria de Estado da Educação

Art. 14 - A Secretaria de Estado da Educação é órgão executivo do
Sistema Mineiro de Educação, sendo da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia o órgão executivo das diretrizes do ensino
superior das instituições mantidas pelo poder público.

Art. 15 - Cabe à Secretaria de Estado da Educação coordenar,
executar, administrar e supervisionar as ações político-administrativas
relacionadas com a política educacional do Estado, de acordo com as
regulamentações de competência do Conselho Estadual de Educação
e a orientação do Plano Mineiro de Educação, na forma da lei.

Parágrafo único - O Plano Mineiro de Educação terá duração
decenal e orientará o exercício das atribuições da Secretaria de
Estado da Educação.

Capítulo IV
Das Atribuições dos Profissionais da Educação

Art. 16 - Será assegurada aos profissionais da educação
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representação em todos os órgãos colegiados do Sistema Mineiro de
Educação, quer políticas, quer administrativas, quer pedagógicas, na
forma da lei.

Art. 17 - Compete aos profissionais da educação:
I - participar da elaboração do projeto político-pedagógico das

unidades escolares;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo o projeto político-

pedagógico;
III - zelar pela formação integral dos educandos;
IV - estabelecer estratégias de avaliação formativa e valorização das

diversas competências e habilidades desenvolvidas pelo educando;
V - participar integralmente dos períodos dedicados ao

planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
VI - participar das atividades de articulação da escola com as

famílias e a comunidade.
Capítulo V

Da Integração dos Sistemas Municipais de Ensino
Art. 18 - Os municípios do Estado de Minas Gerais poderão optar

por se integrar no Sistema Mineiro de Educação.
§ 1º - O município que se integrar ao Sistema Mineiro de Educação

o fará mediante lei específica.
§ 2º - A integração ao Sistema Mineiro de Educação:
I - torna aplicável, ao Sistema Municipal, o disposto nesta lei;
II - torna obrigatório o planejamento articulado da política

educacional, garantindo a educação básica.
§ 3º - O Plano Mineiro de Educação disporá sobre as estratégias de

articulação entre o Sistema Mineiro de Educação e os Sistemas
Municipais.

§ 4º - O município que se integrar no Sistema Mineiro de Educação
apresentará, no prazo de um ano, o Plano Municipal de Educação à
Secretaria de Estado da Educação, ao Conselho Estadual de
Educação e ao Fórum Mineiro de Educação.

Título V
Da Gestão Democrática do Sistema Mineiro de Educação

Art. 19 - A gestão democrática será assegurada em todas as
instâncias do Sistema Mineiro de Educação, garantindo a participação
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efetiva dos profissionais da educação e da comunidade, a articulação
das ações entre as suas diversas instâncias e das políticas em
desenvolvimento.

Art. 20 - A gestão democrática objetivará:
I - eleição direta para Diretores e Vice-Diretores de escolas;
II - eleição direta para todos os órgãos deliberativos que compõem a

estrutura escolar;
III - a garantia da organização dos estudantes em agremiações;
IV - práticas inovadoras nas relações escolares e nas relações entre

a escola e a comunidade;
V - o desenvolvimento de processos coletivos de tomada de

decisão;
VI - a construção de espaços de formação;
VII - a investigação e a transformação da realidade social.

Capítulo I
Do Conselho Estadual de Educação

Art. 21 - O Conselho Estadual de Educação é o órgão normativo,
deliberativo e fiscalizador do Sistema Mineiro de Educação.

Parágrafo único - A competência, a organização e as diretrizes do
funcionamento do Conselho Estadual de Educação serão
estabelecidas em lei específica.

Capítulo II
Do Fórum Mineiro de Educação

Art. 22 - O Fórum Mineiro de Educação é a instância política
permanente do Sistema Mineiro de Educação, de caráter consultivo
no que diz respeito à política educacional do Estado e de caráter
propositivo relativamente a sua organização e funcionamento, nos
termos da lei.

Art. 23 - O Fórum Mineiro de Educação é constituído de
representantes:

I - das redes de ensino estadual, municipais e particular do Estado;
II - de profissionais da educação das redes de ensino municipal,

estadual e privada;
III - das comunidades atendidas pelas escolas;
IV - das entidades da sociedade relacionadas com a educação;
V - de órgãos públicos relacionados com a educação;
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VI - de entidades sindicais;
VII - de representantes dos trabalhadores em educação;
VII - de entidades estudantis.
Parágrafo único - O Secretário de Estado da Educação preside o

Fórum Mineiro de Educação.
Art. 24 - O Fórum Mineiro de Educação tem por competência:
I - acompanhar, avaliar e monitorar, de forma autônoma, a política

educacional no âmbito de todas as instâncias do Sistema Mineiro de
Educação;

II - indicar a representação dos profissionais da educação para
integrar a Agência Mineira de Avaliação Educacional;

III - realizar o Encontro Estadual do Fórum Mineiro de Educação;
IV - organizar, em parceria com as instâncias do Sistema Mineiro de

Educação, os Encontros Regionais do Fórum Mineiro de Educação e
o processo de escolha de delegados.

Art. 25 - O Encontro Estadual do Fórum Mineiro de Educação
ocorrerá de dois em dois anos, sendo preparado através de Encontros
Regionais.

Parágrafo único - A Plenária do Encontro Estadual de Educação é a
instância máxima do Fórum Mineiro de Educação.

Art. 26 - Os Encontros Regionais e o Encontro Estadual do Fórum
Mineiro de Educação contarão com:

I - delegados eleitos pelos profissionais da educação e pelas
comunidades escolares, em suas bases;

II - delegados natos, indicados pelas entidades das redes estadual,
municipais e particular, por entidades da sociedade e órgãos públicos
relacionados com a educação.

Capítulo III
Das Superintendências Regionais de Ensino

Art. 27 - As Superintendências Regionais de Ensino têm como
função articular as escolas sob sua jurisdição, garantindo, por meio da
participação coletiva, o preparo de estratégias regionais de educação.

Parágrafo único - As Superintendências Regionais de Ensino
realizarão, periodicamente, diagnósticos necessários à consecução da
finalidade prevista neste artigo.

Art. 28 - O cargo de Diretor da Superintendência Regional de
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Ensino, no âmbito da rede estadual de educação, será exercido com o
fiel cumprimento do contrato de gestão, discutido e formulado com a
participação da comunidade escolar e baseado em compromissos
assumidos publicamente e será firmado entre o titular do cargo e a
Secretaria de Estado da Educação.

§ 1º - O cumprimento das metas assumidas no contrato de gestão
será alvo de avaliação pelo Sistema Mineiro de Educação, por meio
da Agência Mineira de Avaliação Educacional.

§ 2º - O contrato de gestão será formalizado junto ao termo de posse
do Diretor de Superintendência Regional de Ensino, integrando-se nos
compromissos legalmente exigíveis no desempenho de suas
atribuições.

Capítulo IV
Das Unidades Escolares

Art. 29 - As unidades escolares, no âmbito do Sistema Mineiro de
Educação, organizarão a gestão do serviço educacional de forma
colegiada e democrática, com a participação da comunidade escolar.

Art. 30 - Compete às unidades escolares, observada a legislação
pertinente:

I - elaborar e executar sua proposta político-pedagógica em
constante articulação com as famílias e comunidades;

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros,
observada a competência do Colegiado Escolar, no caso das escolas
públicas;

III - assegurar o cumprimento do projeto político-pedagógico;
IV - prover meios que sustentem estratégias de avaliação formativa

e valorização das diversas competências e habilidades desenvolvidas
pelo educando;

V - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos
de integração da sociedade com a escola;

VI - envolver o pai, a mãe ou responsável no processo de formação
dos educandos.

Título VI
Da Gestão Democrática da Escola

Art. 31 - A escola é espaço comunitário, garantida sua gestão
democrática, observado o disposto nesta Lei.
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Parágrafo único - O Sistema Mineiro de Educação poderá utilizar a
escola como um dos espaços de formação e convívio da família e da
comunidade.

Art. 32 - A escola participará de forma efetiva das reivindicações da
comunidade nas quais se inserir por meio de suas associações e
grupos organizados.

§ 1º - A escola deverá manter vínculo permanente com as
instituições comunitárias.

§ 2º - A escola deverá contemplar em seu currículo a discussão e a
solução dos problemas detectados na comunidade escolar.

§ 3º - A escola promoverá, em parceria com a comunidade,
atividades de extensão de seu mútuo interesse.

§ 4º - A escola destinará seu espaço físico ao desenvolvimento de
atividades comunitárias, nos termos de seu regimento.

Capítulo I
Do Colegiado Escolar

Art. 33 - É assegurada a autonomia administrativa, financeira e
pedagógica das unidades escolares, por meio de seu Colegiado
Escolar, garantida a participação da comunidade escolar, respeitada a
existência e as atribuições da Caixa Escolar e as orientações da
Secretaria de Estado da Educação, na forma de regulamento.

Parágrafo único - As manifestações do Colegiado Escolar têm
natureza deliberativa nos limites de sua competência.

Art. 34 - Os estabelecimentos de ensino terão gestão colegiada da
proposta pedagógica.

Capítulo II
Da Escolha para Diretor e Vice-Diretor de Escola

Art. 35 - O Sistema Mineiro de Educação garantirá a escolha para as
funções de Diretor e Vice-Diretor de Escola.

Parágrafo único - O processo de escolha do Diretor e do Vice-Diretor
de Escola Estadual se dará por meio de voto direto dos profissionais
da educação e da comunidade atendida pela escola, exigindo-se dos
candidatos os requisitos de que trata o art. 41 desta lei.

Art. 36 - O escolhido será designado pelo Secretário de Estado da
Educação ou pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme seu
vínculo administrativo.



2300

Art. 37 - É requisito para a posse na função de Diretor e de Vice-
Diretor de Escola Estadual que o candidato seja trabalhador em
educação, independentemente do seu nível de escolaridade.

Art. 38 - O mandato do Diretor e do Vice-Diretor de Escola Estadual
será de três anos, permitida uma recondução.

Art. 39 - O mandato de Diretor e de Vice-Diretor de escola pública
estará vinculado a contrato de gestão estabelecido através de
programa assumido publicamente.

§ 1º - O contrato de gestão contará, em sua formulação e
implementação, com o apoio e a fiscalização da comunidade escolar e
da região atendida.

§ 2º - O contrato de gestão será formalizado junto ao termo de
exercício do Diretor e do Vice-Diretor de Escola Estadual, integrando-
se nos compromissos legalmente exigíveis no desempenho de suas
atribuições.

§ 3º - O cumprimento do contrato de gestão deverá ser avaliado e
monitorado pelo Colegiado Escolar, pela comunidade e pela
administração pública estadual ou municipal à qual se subordina.

Art. 40 - O processo de escolha para as funções de Diretor e de
Vice-Diretor de Escola Estadual será estabelecido em regulamento.

Título VII
Do Projeto Político-Pedagógico da Escola

Capítulo I
Da Função da Escola

Art. 41 - A escola tem por função a formação do cidadão em sua
totalidade para a construção de uma sociedade justa, democrática e
solidária.

Parágrafo único - O projeto político-pedagógico da escola deverá
orientar-se pelos diversos ciclos da vida humana, pela diversidade
cultural e pelo desenvolvimento do pensamento crítico na construção
do conhecimento.

Capítulo II
Da Concepção do Projeto Político-Pedagógico

Art. 42 - Todos os educandos têm capacidade de aprender, de forma
e em ritmo diferenciados.

Art. 43 - O projeto político-pedagógico da escola deverá ser
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planejado, executado e avaliado coletivamente, assegurada a
participação dos profissionais da educação e da comunidade atendida
pela escola.

Art. 44 - O projeto político-pedagógico deve emergir de um processo
investigativo, participativo e autônomo que possa garantir o exercício
da cidadania.

Art. 45 - O projeto político-pedagógico é um instrumento privilegiado
para a reavaliação da escola, suas formas de organizar o tempo, o
espaço, as relações de poder e a socialização do conhecimento.

Art. 46 - O poder público desenvolverá pesquisas destinadas a
oferecer subsídios para a elaboração do projeto político-pedagógico,
enfatizando a história e as identidades local e regional e as
concepções de natureza pedagógica.

Capítulo III
Do Currículo Escolar

Art. 47 - O Sistema Mineiro de Educação será pautado por uma
abordagem curricular interdisciplinar e multicultural, mediante
construção de valores éticos e solidários, desconsiderando todas as
formas de discriminação.

Art. 48 - O desenvolvimento do currículo deve expressar a sintonia
do processo educativo com a vida e as peculiaridades do contexto
regional em que se insere, abordando, entre outros temas:

I - cidadania;
II - ética e civismo;
III - afetividade e sexualidade;
IV - meio ambiente;
V - trânsito;
VI - saúde.
Parágrafo único - Os temas de que trata este artigo funcionarão

como eixos integradores do projeto político-pedagógico da escola.
Art. 49 - O currículo será construído em cada unidade escolar,

assegurada a participação dos profissionais da educação e da
comunidade atendida pela escola.

Art. 50 - O desenvolvimento interdisciplinar do currículo e o
compromisso da escola com a formação humana serão assegurados
pelo trabalho coletivo dos profissionais da educação.
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Art. 51 - O quantitativo de alunos em sala de aula deverá guardar
coerência com o projeto político-pedagógico da escola, observadas as
determinações do Conselho Nacional de Educação.

Art. 52 - O ensino especializado em artes será ministrado pelos
Conservatórios Estaduais de Música e Centros Interescolares de Arte.

Parágrafo único - O ensino especializado em artes tem por objetivo
promover o desenvolvimento da expressão artística, o acesso à arte e
à cultura e a valorização das tradições e manifestações regionais
mineiras.

Art. 53 - A educação artística será oferecida pelo poder público,
contemplando o projeto político-pedagógico das escolas.

Seção I
Dos Tempos e Espaços Escolares

Art. 54 - A organização dos tempos e dos espaços escolares será
flexível e coerente com o projeto político-pedagógico da escola.

Art. 55 - O ensino fundamental organizar-se-á preferencialmente em
ciclos, admitida, por opção da escola, a organização em séries.

Parágrafo único - O ensino médio será organizado em séries anuais.
Seção II

Da Avaliação Escolar
Art. 56 - A avaliação escolar terá caráter permanente, qualitativo e

formativo.
Art. 57 - A avaliação formativa deverá ser estendida ao ensino médio

e às formas de ingresso no ensino superior.
Art. 58 - A progressão continuada integra o processo de avaliação

formativa e comporá o projeto político-pedagógico.
Art. 59 - É garantido ao educando ou ao responsável por ele o direito

de contestar os critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias
escolares competentes.

Título VIII
Dos Níveis e das Modalidades de Educação

Capítulo I
Dos Níveis da Educação Escolar

Art. 60 - A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino

fundamental e ensino médio;
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II - educação superior.
Capítulo II

Da Educação Básica
Art. 61 - A educação básica tem por finalidade desenvolver o

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o
exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho
e em estudos posteriores.

Seção I
Da Educação Infantil

Art. 62 - A educação infantil, primeira etapa da educação básica,
será obrigatória, gratuita e oferecida pelo poder público, tendo como
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de
idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais,
complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 63 - A educação infantil será oferecida em:
I - creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos

de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.

Seção II
Do Ensino Fundamental

Art. 64 - O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos,
obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação
do educando em sua totalidade.

§ 1º - O ensino fundamental será organizado preferencialmente em
ciclos, admitida, por opção, a organização em séries.

§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua
portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de
suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.

§ 3º - O ensino fundamental será presencial.
Art. 65 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui

disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino
fundamental, sendo oferecido de acordo com as preferências
manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter:

I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu
responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos
preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou por entidades
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religiosas; ou
II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas

entidades religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do
respectivo programa.

Seção III
Do Ensino Médio

Art. 66 - O ensino médio, obrigatório e gratuito na escola pública, no
âmbito do Sistema Mineiro de Educação, etapa final da educação
básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades:

I - a consolidação e o aprofundamento da formação adquirida no
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos;

II - o exercício da cidadania do educando e a preparação básica
para o trabalho, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de
se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou
aperfeiçoamento posteriores;

III - o desenvolvimento do educando como pessoa, incluindo a
formação de valores e do pensamento crítico para a construção do
conhecimento;

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, integrando teoria e prática nas diversas áreas
do conhecimento.

Art. 67 - O currículo do ensino médio observará o disposto na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as normatizações
pertinentes.

§ 1º - O ensino médio, atendida a formação geral do educando,
poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas.

§ 2º - Os cursos do ensino médio terão equivalência legal e
habilitarão ao prosseguimento de estudos.

§ 3º - A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a
habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios
estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições
especializadas em educação profissional.

Seção IV
Da Educação de Jovens e Adultos

Art. 68 - A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que
não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos
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fundamental e médio na idade própria.
§ 1º - A educação de jovens e adultos, no âmbito do Sistema Mineiro

de Educação, se estruturará a partir de ações presenciais,
semipresenciais e de atendimento a distância, pautando-se pela
flexibilidade e pela autonomia das unidades escolares no
planejamento da assistência a esse público.

§ 2º - A organização do tempo escolar contemplará, ainda na
educação pública, tempo para o planejamento docente e para o
desenvolvimento de políticas de formação continuada.

§ 3º - A educação de jovens e adultos será oferecida gratuitamente
àqueles que não puderam efetuar os estudos na idade regular,
garantindo oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as
características dos alunos, seus interesses, condições de vida e de
trabalho, mediante cursos e exames.

Art. 69 - O Sistema Mineiro de Educação manterá cursos e exames
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo,
habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º - Os exames referidos neste artigo realizar-se-ão:
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de

quinze anos;
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de

dezoito anos.
§ 2º - Os conhecimentos e as habilidades adquiridos pelos

educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos
mediante exames.

Capítulo III
Da Educação Superior

Art. 70 - A educação superior se realiza por meio das funções de
ensino, pesquisa e extensão, indissociáveis, tendo por finalidade:

I - a produção e a socialização do conhecimento científico e
tecnológico;

II - a formação de profissionais das diversas áreas de conhecimento,
comprometidos com a reflexão crítica e com a construção de
alternativas democráticas para o Estado e o País;

III - pesquisar, estimular e divulgar a produção cultural do Estado;
IV - comprometer-se com o desenvolvimento sustentável, de forma a
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propiciar a superação das desigualdades socioeconômicas do Estado;
V - democratizar a produção acadêmica e seus resultados.
Art. 71 - A educação superior, no âmbito do Sistema Mineiro de

Educação, será ministrada gratuitamente em instituições de ensino
superior públicas, estaduais ou municipais.

Art. 72 - A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o
credenciamento de instituições de educação superior mantidas pelo
poder público, terão prazos limitados, sendo renovados
periodicamente, após processo regular de avaliação.

Art. 73 - As universidades gozam de autonomia didático-científica e
administrativa, incluída a gestão financeira e patrimonial, observado o
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, nos
termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Art. 74 - As universidades mantidas pelo poder público, no âmbito do
Sistema Mineiro de Educação, gozarão, na forma da lei, de estatuto
jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura,
organização e financiamento pelo poder público.

Art. 75 - O Estado deve assegurar, anualmente, em seu Orçamento
Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das
instituições de educação superior por ele mantidas, objetivando a
excelência na qualidade do ensino.

Art. 76 - As instituições públicas de educação superior obedecerão
ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de
órgãos colegiados deliberativos, com a participação dos segmentos
das comunidades institucional, local e regional.

Parágrafo único - Os dirigentes das instituições de educação
superior do Sistema Mineiro de Educação mantidas pelo poder público
serão eleitos pelo voto direto da comunidade acadêmica, garantida a
participação dos segmentos docente, técnico-administrativo e
discente, na forma de seus estatutos.

Art. 77 - O Sistema Mineiro de Educação promoverá, com as
instituições de educação superior mantidas pelo poder público,
processos de articulação tendo por finalidade implementar a gestão
consorciada da Educação Básica.

Parágrafo único - O Plano Mineiro de Educação detalhará os
programas, os projetos e as ações a serem desenvolvidos por meio da
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gestão consorciada.
Capítulo IV

Das Modalidades da Educação
Seção I

Da Educação Especial
Art. 78 - Entende-se por educação especial, dever constitucional do

Estado, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar,
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
educandos portadores de necessidades especiais.

§ 1º - Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado,
na escola regular, para atender às peculiaridades dos educandos na
educação especial.

§ 2º - O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou
centros especializados, sempre que, em vista das condições
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes
comuns de ensino regular.

§ 3º - Sempre que necessário, o Sistema Mineiro de Educação
articulará consórcios intermunicipais para o atendimento especializado
aos educandos portadores de necessidades educacionais especiais.

Art. 79 - O Sistema Mineiro de Educação assegurará aos educandos
com necessidades especiais:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicos, para atender às suas necessidades;

II - processos, técnicas e instrumentos de avaliação que respeitem
suas habilidades, competências e aptidões;

III - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de
suas necessidades especiais, e aceleração para concluir em menor
tempo o programa escolar para os superdotados;

IV - professores com especialização adequada em nível médio ou
superior, para atendimento especializado, bem como professores do
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas
classes comuns;

V - serviços de apoio especializado de natureza multiprofissional
para orientação e acompanhamento das unidades escolares;

VI - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva
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integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para
os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo,
mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para
aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística,
intelectual ou psicomotora;

VII - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Art. 80 - O Conselho Estadual de Educação estabelecerá critérios de
caracterização das instituições privadas, sem fins lucrativos,
especializadas e com atuação exclusiva em educação especial, para
fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público, sendo necessária
sua homologação pela Secretaria de Estado da Educação.

Seção II
Da Educação Indígena

Art. 81 - O Sistema Mineiro de Educação desenvolverá programas
de ensino e pesquisa para proporcionar a oferta de educação escolar
específica, diferenciada, intercultural, comunitária e bilíngüe aos povos
indígenas que habitam o território de Minas Gerais, reconhecidos
como tal pelos órgãos próprios.

Art. 82 - A educação escolar indígena terá os seguintes objetivos:
I - proporcionar aos índios e a suas comunidades e povos a

recuperação e o fortalecimento de sua memória histórica, a
reafirmação de suas identidades étnicas e a valorização de suas
língua, arte e ciência;

II - garantir aos índios e a suas comunidades e povos o acesso às
informações e aos conhecimentos técnicos e científicos da sociedade
nacional e das demais sociedades indígenas e não indígenas.

Art. 83 - Na organização da escola indígena, será garantida a
participação da comunidade na definição do modelo de organização e
gestão.

Art. 84 - As escolas indígenas desenvolverão suas atividades de
acordo com o proposto em seus respectivos projetos político-
pedagógicos e regimentos escolares, com as seguintes prerrogativas:

I - organização das atividades escolares, independentemente do ano
civil, respeitando o fluxo de suas atividades econômicas, sociais,
culturais e religiosas;
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II - duração diversificada dos períodos escolares, ajustando-a às
condições e às especificidades próprias de cada comunidade.

Art. 85 - As escolas indígenas serão vinculadas à rede de ensino do
Estado e oferecerão, ouvidas suas respectivas comunidades:

I - educação infantil;
II - ensino fundamental, com duração mínima de oito anos;
III - ensino médio, com duração mínima de três anos;
IV - educação de jovens e adultos destinada àqueles que não

tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental
e médio, na idade própria.

Art. 86 - A formação de professores destinados às escolas indígenas
será específica, orientar-se-á pelas diretrizes curriculares nacionais e
será desenvolvida sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da
Educação, no âmbito das instituições formadoras de professores.

Art. 87 - Os cursos de formação de professores indígenas darão
ênfase à capacitação referenciada em conhecimentos, valores,
habilidades e atitudes, na elaboração, no desenvolvimento e na
avaliação de currículos e programas próprios, na produção de material
didático e na utilização de metodologias adequadas de ensino e
pesquisa voltadas para a respectiva etnia.

Art. 88 - Será garantida aos professores indígenas a sua formação
em serviço e, quando for o caso, concomitantemente com a sua
própria escolarização.

Art. 89 - A atividade docente na escola indígena será exercida
prioritariamente por professores indígenas e pessoas de reconhecida
capacidade, oriundos da respectiva etnia, e por indicação da
comunidade.

Art. 90 - Fica instituído, no Sistema Mineiro de Educação, o Fórum
Permanente de Educação Escolar Indígena, instância consultiva e de
assessoramento técnico na definição das diretrizes educacionais, no
âmbito da educação escolar indígena no Estado, concorrendo para
elevar a qualidade dos serviços educacionais.

Parágrafo único - O Fórum Permanente de Educação Escolar
Indígena, vinculado à Secretaria de Estado da Educação, terá
composição paritária, interinstitucional e de atuação conjunta,
constituída por representantes das diferentes etnias, órgãos
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governamentais, de organizações indígenas e de apoio ao índio.
Art. 91 - O planejamento da educação escolar indígena deve contar

com a participação de representantes de professores indígenas, de
organizações indígenas e de apoio aos índios, de universidades e
órgãos governamentais.

Art. 92 - O Estado assegurará aos professores indígenas formação
inicial e continuada de qualidade e em consonância com as
especificidades socioculturais de cada comunidade.

Seção III
Da Educação Rural

Art. 93 - O Sistema Mineiro de Educação garantirá a adequação da
educação básica às peculiaridades da vida da população rural e de
cada região, especialmente:

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos alunos do meio rural;

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;

III - adequação à natureza do trabalho no meio rural.
Art. 94 - A educação rural no Sistema Mineiro de Educação poderá

ser ministrada com observação dos princípios da pedagogia da
alternância.

Parágrafo único - Cabe ao poder público:
I - estimular a criação de escolas família-agrícola em pontos

estratégicos das áreas rurais, com sistema de internato facultativo
para os alunos, extensivo aos portadores de necessidades
educacionais especiais;

II - financiar a implementação e a manutenção das escolas família-
agrícola, por meio de convênio a ser firmado com a Secretaria de
Estado da Educação, respeitada suas autonomias pedagógica e
administrativa.

Seção IV
Da Educação Profissional

Art. 95 - A educação profissional, integrada nas diferentes formas de
educação, no trabalho, na ciência e na tecnologia, conduz ao
permanente desenvolvimento do cidadão e de aptidões para o
mercado de trabalho.
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Parágrafo único - O aluno matriculado ou egresso do ensino
fundamental, médio ou superior, bem como o trabalhador em geral,
jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação
profissional.

Art. 96 - A educação profissional será desenvolvida em articulação
com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de
trabalho.

Art. 97 - O conhecimento adquirido na educação profissional,
mesmo no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e
certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos.

Art. 98 - O Plano Mineiro de Educação estabelecerá mecanismos de
integração das políticas de educação profissional desenvolvidas no
Estado.

Título IX
Da Valorização dos Profissionais da Educação

Art. 99 - O Sistema Mineiro de Educação tem como um de seus
princípios fundamentais a valorização permanente dos profissionais
da educação.

Parágrafo único - A política de valorização dos profissionais da
educação observará as peculiaridades do ensino nos Conservatórios
Estaduais de Música e Centros Interescolares de Arte.

Art. 100 - A seleção e a admissão dos profissionais da educação
não comportam procedimentos preconceituosos nem discriminatórios
em relação à origem, à etnia, ao sexo, à idade, à ideologia ou ao
credo.

Art. 101 - A valorização do profissional da educação compreende:
I - remuneração condigna, tendo por referência a formação

profissional, independentemente do nível ou da modalidade de
atuação;

II - implantação de plano de carreira compatível com a formação
continuada dos profissionais da educação pública;

III - ingresso em carreira da educação pública exclusivamente por
concurso público de provas e títulos;

IV - o estímulo ao trabalho em sala de aula;
V - a criação do programa permanente de formação continuada.
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Art. 102 - Caberá às redes estadual, municipal e particular garantir
condições de trabalho adequadas, mediante disponibilização de
recursos suficientes, fixação de número apropriado de alunos em sala
de aula e de profissionais em atividade nas unidades escolares.

Capítulo I
Do Programa Permanente de Formação Continuada

Art 103 - O Sistema Mineiro de Educação desenvolverá um
programa permanente de formação continuada dos profissionais da
educação, articulando as redes estadual, municipal e particular.

§ 1º - O programa permanente de formação continuada atenderá
aos profissionais da educação que atuem no âmbito do Sistema
Mineiro de Educação.

§ 2º - A participação das redes municipal e particular será objeto de
convênio firmado com a Secretaria de Estado da Educação.

Art. 104 - A formação continuada é expressão do direito à
valorização do profissional da educação, sendo seu oferecimento
indispensável ao desenvolvimento educacional em Minas Gerais.

Parágrafo único - A formação continuada dos profissionais da
educação terá como objetivo a construção de uma pedagogia capaz
de responder, de forma democrática, à diversidade sociocultural
mineira, às peculiaridades regionais e locais e aos diferentes ritmos de
aprendizagem dos educandos.

Art. 105 - A formação continuada em serviço dos profissionais da
educação ocorrerá, sempre que possível, nas unidades escolares.

§ 1º - O Sistema Mineiro de Educação garantirá tempos e espaços
reservados a estudos, planejamento e avaliação, incluídos na carga
horária dos profissionais da educação.

§ 2º - As atividades de formação continuada desenvolvidas no
âmbito da escola deverão, preferencialmente, articular-se com o
programa permanente de formação continuada, recebendo o suporte
necessário ao desenvolvimento das atividades.

Art. 106 - O Plano Mineiro de Educação detalhará a constituição, os
objetivos e as metas do programa permanente de formação
continuada.

Capítulo II
Da Avaliação de Desempenho Profissional



2313

Art. 107 - O Sistema Mineiro de Educação promoverá a avaliação de
desempenho profissional junto à educação pública, entendida como
política de valorização dos profissionais da educação.

Art. 108 - A avaliação de desempenho profissional terá caráter
contínuo, dialógico, processual e de diagnóstico.

§ 1º - A avaliação não terá caráter punitivo, devendo contar com a
participação ativa dos profissionais avaliados, até mesmo na
formulação dos critérios avaliativos.

§ 2º - O projeto político-pedagógico da unidade escolar deverá
nortear a avaliação de desempenho profissional.

Art. 109 - O detalhamento da política de avaliação de desempenho
profissional no Sistema Mineiro de Educação será estabelecido em lei.

Título X
Do Financiamento da Educação

Art. 110 - O Estado aplicará os recursos destinados à educação, nos
termos do art. 201 da Constituição do Estado, observada a Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Capítulo I
Do Fundo Mineiro da Educação Básica

Art. 111 - Será criado em lei, no âmbito do Sistema Mineiro de
Educação, o Fundo Mineiro da Educação Básica, destinado a
subsidiar as ações supletiva e redistributiva do Estado no
desenvolvimento da educação básica, observadas as diretrizes da Lei
Complementar nº 27, de 18 de janeiro de 1993, e alterações
posteriores.

Título XI
Da Avaliação no Sistema Mineiro de Educação

Art. 112 - O Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública -
SIMAVE - tem por responsabilidade promover a avaliação da
educação pública e da educação privada, observados os seguintes
princípios:

I - igualdade de oportunidades educacionais;
II - descentralização;
III - participação;
IV - transparência das ações e publicidade dos resultados;
V - gestão consorciada com as instituições de educação superior.
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Art. 113 - Fica instituída, no âmbito do Sistema Mineiro da
Educação, a Agência Mineira de Avaliação Educacional.

Art. 114 - O Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública -
SIMAVE - será gerido pela Agência Mineira de Avaliação Educacional.

§ 1º - A Agência Mineira de Avaliação Educacional tem competência
para promover a avaliação da educação em todos os seus níveis e
modalidades, de que trata o Título VIII desta lei.

§ 2º - A composição da Agência Mineira de Avaliação Educacional
contará com representação de profissionais da educação, da
comunidade atendida pela escola e da Secretaria de Estado da
Educação, na forma de regulamento.

§ 3º - O Fórum Mineiro de Educação indicará os representantes dos
profissionais da educação para o fim do disposto no parágrafo
anterior.

Art. 115 - Os resultados da avaliação educacional têm o objetivo de
redimensionar o processo educativo, não se destinando a classificar
as unidades escolares nem as demais instituições de ensino do
Sistema Mineiro de Educação.

Título XII
Dos Mecanismos de Garantia da Igualdade de Oportunidades

Educacionais
Art. 116 - O Sistema Mineiro de Educação trabalhará

permanentemente pela equidade e pelo desenvolvimento de
mecanismos aptos a garantir a igualdade de oportunidades
educacionais.

Capítulo I
Do Programa Bolsa Familiar para a Educação (Programa Bolsa-

Escola)
Art. 117 - O programa  bolsa  familiar para a educação - Bolsa-

Escola - objetivará a admissão e a permanência na escola pública de
crianças e adolescentes em situação de carência material e situação
de riscos pessoal e social, na forma do disposto na Lei nº 14.314, de
19 de junho de 2002.

Parágrafo único - O programa atenderá à educação básica.
Art. 118 - O programa será desenvolvido, no âmbito do Sistema

Mineiro de Educação, sob a coordenação da Secretaria de Estado da
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Educação, de forma articulada com órgãos públicos, federais,
estaduais e municipais e entidades da sociedade.

Art. 119 - O benefício previsto no programa será concedido
mediante a freqüência da criança ou do adolescente às atividades
escolares e o comprometimento da família ou a responsabilidade em
seu acompanhamento.

Parágrafo único - O benefício será concedido por família,
independentemente do número de filhos.

Capítulo II
Da Educação Integral da Criança e do Adolescente

Art. 120 - A política de educação integral da criança e do
adolescente tem por finalidade promover, articular e coordenar a ação
dos órgãos e das entidades governamentais e sua cooperação com
instituições privadas e comunitárias, visando a atender integralmente
as necessidades básicas das crianças e dos adolescentes em
situação de riscos pessoal e social.

Art. 121 - As políticas de educação integral da criança e do
adolescente serão implementadas em cooperação pelos órgãos e
pelas entidades da área social do Governo do Estado, mediante
parcerias entre estes e outras instituições, governamentais ou não, de
finalidades análogas, sob a coordenação da Secretaria de Estado da
Educação e a participação das administrações municipais.

Parágrafo único - O Plano Mineiro de Educação estabelecerá os
objetivos e as metas da política de educação integral da criança e do
adolescente.

Título XIII
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 122 - As instituições que compõem o Sistema Mineiro de
Educação adaptarão seus estatutos e regimentos ao disposto nesta lei
no prazo de um ano.

Art. 123 - O Poder Executivo tem o prazo de um ano a partir da
vigência desta lei, para baixar os regulamentos e encaminhar à
Assembléia Legislativa os projetos de lei nela previstos.

Art. 124 - O ensino fundamental será ministrado progressivamente
em tempo integral, conforme estabelecer o Plano Mineiro de
Educação.
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Art. 125 - O Plano Mineiro de Educação disporá sobre a adequação
da política de atendimento ao educando portador de necessidades
especiais, no âmbito do Sistema Mineiro de Educação, e, em especial,
as relativas às disposições da Seção I do Capítulo IV do Título VIII
desta lei.

Art. 126 - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No final do Governo anterior, o Poder Executivo

Estadual encaminhou para análise desta Casa o Projeto de Lei nº
2.431/2002, que institui o Sistema Mineiro de Educação. Por
determinação regimental, projetos de autoria do Governador do
Estado não podem ser desarquivados por parlamentares, o que
motivou a apresentação deste projeto, que, em síntese, é
praticamente cópia do anterior, pois, desta forma, acreditamos estar
respeitando o debate democrático do 2º Fórum Mineiro de Educação,
que propôs esta necessária e importante matéria.

Em sua justificação, o ex-Governador do Estado de Minas Gerais
Itamar Franco frisou a importância do que foi esse Fórum, ao dizer
que nele “se evidenciou, de plano, a necessidade de se instituir e
organizar o Sistema Mineiro de Educação, não só para dar
cumprimento ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional - Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 -, mas,
fundamentalmente, para investir na construção de um sistema que
reafirme a identidade mineira, visando a resgatar a grandeza de Minas
e sua importância no cenário da educação nacional. (...) Esse Fórum
atuou na formulação de estratégias e políticas educacionais públicas,
traduzidas nos subsídios trazidos por entidades da sociedade e
empresariais, movimentos sociais, segmentos da comunidade escolar
e municípios, resultando, ao final, neste projeto de lei, que não
acarretará despesas para o erário e constitui instrumento aperfeiçoado
de administração do ensino em Minas”.

É inegável que este projeto de lei deve ter sua tramitação concluída
e, em sua trajetória, suscitar novos debates, que, certamente,
mediante emendas e substitutivos, o aperfeiçoarão.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para melhor
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aproveitamento da presente matéria.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e

de Administração Pública para parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 618/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.650/2004)

Torna obrigatória a execução de reservatório para as águas
coletadas por coberturas e pavimentos em lotes, edificados ou não,
nas condições que menciona, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nos lotes, edificados ou não, que tenham área

impermeabilizada superior a 500m² (quinhentos metros quadrados),
deverão ser executados reservatórios para acumulação das águas
pluviais, como condição para obtenção do Certificado de Conclusão
ou Auto de Regularização previstos na Lei nº 11.228, de 26 de junho
de 1992.

Art. 2º - A capacidade do reservatório deverá ser calculada com
base na seguinte equação: V = 0,15 x Ai x IP x t, onde V = volume do
reservatório (m3); Ai = área impermeabilizada (m2); IP = índice
pluviométrico igual a 0,06m/h; t = tempo de duração da chuva igual a
uma hora.

§ 1º - Deverá ser instalado um sistema que conduza toda a água
captada por telhados, coberturas, terraços e pavimentos descobertos
ao reservatório.

§ 2º - A água contida no reservatório deverá preferencialmente
infiltrar-se no solo, podendo ser despejada na rede pública de
drenagem após uma hora de chuva ou ser conduzida para outro
reservatório a fim de ser utilizada para finalidades não potáveis.

Art. 3º - Os estacionamentos em terrenos autorizados, existentes e
futuros, deverão ter 30% (trinta por cento) de sua área com piso
drenante ou com área naturalmente permeável.

§ 1º - A adequação ao disposto neste artigo deverá ocorrer no prazo
de noventa dias.

§ 2º - Em caso de descumprimento do disposto no "caput" deste
artigo, o estabelecimento infrator não obterá a renovação de seu
alvará de funcionamento.
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Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará
notificação e aplicação de multa no valor de 300 (trezentas) Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMGs - na primeira infração e
de 600 (seiscentas) UFEMGs a partir da reincidência.

Art. 5º - O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Todos conhecemos a gravidade da questão que nos

leva à apresentação deste projeto: a escassez de água potável.
Entendemos que é necessário conscientizar toda a população para
este fato seriíssimo em nossa época. É necessário e urgente que
economizemos água. Nossas fontes não são eternas, e o ser humano,
infelizmente, tem contribuído para a aceleração do processo de
escassez com suas ações indiferentes e irresponsáveis que degradam
e poluem mais e mais a natureza.

Esta proposta é sem dúvida inovadora, e precisamos da
compreensão e cooperação de todos os mineiros para que possamos
evitar grandes dificuldades em um futuro próximo.

Esta medida encontra respaldo na atividade urbanística como
função do poder público. Esta se realiza por meio do disciplinamento
urbanístico da propriedade urbana, que condiciona, conforma o direito
de propriedade e o de construir, dele decorrente, à função pública do
urbanismo e, em última instância, à função social da propriedade.

Assim, propomos este projeto de lei, que não configura a solução da
questão, mas é uma contribuição que, somada a tantas outras
medidas, poderá resultar em melhores condições de vida para todos.

- 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 N° 619/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.397/2005)

Estabelece regimes especiais de tributação para a cadeia produtiva
do biodiesel.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Esta lei estabelece regime de apuração e pagamento do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - diferenciado para os
produtores rurais de produtos vegetais destinados à produção de
biodiesel e para os produtores industriais de biodiesel, de acordo com
a Lei n° 11.162, de 18 de maio de 2005.

Art. 2° - O produtor rural cuja receita bruta anual  for igual ou inferior
a R$274.630,00 (duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e trinta
reais) poderá, nas operações de saída de produtos vegetais
destinados à produção de biodiesel, optar pelo regime especial de
apuração e pagamento do ICMS estabelecido pela Lei n° 15.219, de 7
de julho de 2004, ou pelo sistema normal de apuração, ficando, neste
caso, reduzido o valor do imposto a recolher, por período de apuração
ou por operação, aos seguintes percentuais:

I - 5% (cinco por cento), quando a receita bruta anual for igual ou
inferior a R$77.598,70 (setenta e sete mil e quinhentos e noventa e
oito reais e setenta centavos);

II - 8% (oito por cento), quando a receita bruta anual for superior a
R$ 77.598,70 (setenta e sete mil e quinhentos e noventa e oito reais e
setenta centavos) e igual ou inferior a R$147.440,51 (cento e quarenta
e sete mil e quatrocentos e quarenta reais e cinqüenta e um
centavos);

III - 12% (doze por cento), quando a receita bruta anual for superior
a R$ 147.440,51 (cento e quarenta e sete mil e quatrocentos e
quarenta reais e cinqüenta e um centavos) e igual ou inferior a
R$274.630,00 (duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e trinta
reais).

§ 1° - As alíquotas poderão ter coeficientes de red ução diferenciados
em vista:

I - da matéria-prima utilizada na produção do biodiesel, segundo a
espécie;

II - do produtor-vendedor;
III - da região de produção da matéria-prima;
IV - da combinação dos fatores constantes nos incisos I a III deste

artigo.



2320

§ 2° - A utilização dos coeficientes de redução dif erenciados de que
trata o § 1º deste artigo deve observar as normas regulamentares, os
termos e as condições expedidos pelo Poder Executivo.

§ 3º - Exercida a opção, o regime adotado será aplicado a todos os
estabelecimentos do contribuinte, vedada a sua alteração antes do
término do exercício.

§ 4º - A opção a que se refere este artigo será automaticamente
prorrogada para o exercício seguinte, salvo se o contribuinte dela
desistir, nos termos e nas condições estabelecidos pela Secretaria de
Estado da Fazenda, até o último dia útil do mês de novembro do ano,
hipótese em que a produção de efeitos se dará a partir do dia 1º de
janeiro do exercício subseqüente.

§ 5º - A responsabilidade pelo recolhimento do imposto poderá ser
atribuída ao destinatário por substituição tributária.

§ 6º - Para a apuração da receita bruta anual, serão considerados
todos os estabelecimentos do produtor no Estado, e, para a fixação
dos percentuais de redução previstos neste artigo, será considerada a
receita bruta anual do exercício imediatamente anterior.

§ 7º - Fica o produtor em início de atividade obrigado a declarar que
não ultrapassará os limites máximos de receita bruta previstos neste
artigo.

§ 8º - Verificado o início ou o encerramento de atividade no decorrer
do exercício, a receita bruta será apurada proporcionalmente aos
meses de efetivo funcionamento.

§ 9º - Os abatimentos sob a forma de crédito restringir-se-ão aos
bens e aos serviços relacionados com a atividade de produção de
biodiesel.

§ 10 - Os valores expressos neste artigo serão atualizados
anualmente, conforme a variação do Índice Geral de Preços
Disponibilidade Interna - IGP-DI - apurado pela Fundação Getúlio
Vargas, ou, na sua falta, de outro índice nacional de preços, nos
termos de regulamento.

Art. 3º - O estabelecimento industrial que adquirir produtos vegetais
destinados à produção de biodiesel de produtor rural optante pela
forma de apuração do ICMS prevista no art. 1° acres centará ao valor
da operação o correspondente a 2,50% (dois vírgula cinqüenta por
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cento) sobre o valor da operação.
§ 1º - O acréscimo a que se refere o “caput” deste artigo será

expressamente consignado no documento fiscal de aquisição e
descrito pela expressão “Incentivo à Produção de Biodiesel”.

§ 2º - O valor a que se refere o § 1º não integrará a base de cálculo
do imposto.

Art 4° - O produtor industrial de biodiesel poderá optar por regime
especial de apuração e pagamento do ICMS, no qual o valor do
pagamento é fixado em R$ 120,14 (cento e vinte reais e quatorze
centavos) por metro cúbico comercializado.

Art. 5º - Fica assegurado crédito presumido equivalente a
50%(cinqüenta por cento) do ICMS incidente nas saídas promovidas
por estabelecimento industrial optante do regime normal de apuração
do ICMS resultantes da industrialização do biodiesel, assim como de
seus subprodutos.

Art. 6º - Se da sistemática normal de débito e crédito, ao término de
cada período de apuração sem a computação do incentivo de que
trata o artigo anterior, resultar saldo credor, poderá o crédito
presumido não utilizado no referido período ser transportado para
compensação com os respectivos saldos devedores dos seis períodos
de apuração subseqüentes, alternados ou não, conforme couber.

§ 1º - Para fins de compensação com o saldo devedor de cada
período de apuração, serão utilizados, primeiramente, os créditos
presumidos transferidos de períodos anteriores, observada a ordem
do antigo para o mais recente, e, em seguida, o crédito presumido do
respectivo período de apuração.

§ 2º - No caso em que, decorridos os seis meses referidos no
"caput", remanescer o crédito presumido de determinado período de
apuração, deverá ser ele estornado.

§ 3º - Ao final do período de fruição do crédito presumido, conforme
prazo estabelecido nos termos do art. 11, remanescendo saldo credor,
este será estornado, iniciando-se com saldo zero o período de
apuração subsequente.

§ 4º - Fica vedada a transferência para outro estabelecimento do
crédito presumido de que trata este artigo.

Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a estab elecer condições
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especiais de tributação e a reduzir a carga tributária das atividades de
distribuição, revenda e comercialização de biodiesel.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O biodiesel se apresenta hoje como uma das mais

importantes opções para o desenvolvimento sustentável do País,
abrindo uma perspectiva extremamente promissora de geração de
emprego e renda associada à preservação ambiental. Em recente
evento promovido por esta Casa, o setor pôde discutir o fortalecimento
da cadeia produtiva de biodiesel no Estado. Ficou clara a necessidade
de apoio estatal aos projetos de produção, particularmente na forma
de incentivos fiscais e de apoios técnico e creditício.

O projeto de lei que apresentamos vem suprir a falta de apoio
governamental até o momento observado em Minas Gerais, de modo
a permitir a competitividade do biodiesel produzido no Estado. Na sua
elaboração, procuramos garantir tratamento diferenciado para o
pequeno produtor rural, que pode optar pelo sistema do Simples
Minas ou pelo sistema normal com incentivos semelhantes aos dados
aos produtores de leite no Estado, permitida a ampliação dos
incentivos pelos mesmos critérios estabelecidos pelo Governo
Federal. Procuramos atender ainda ao produtor industrial de biodiesel,
permitindo que este faça a opção pelo sistema normal (com crédito
presumido de 50%, em condição semelhante à oferecida pelo Estado
de Alagoas) ou por uma parcela fixa de imposto, no mesmo valor
estabelecido pelo Governo Federal para a Cofins. Finalmente,
inserimos a autorização para que o Executivo providencie a redução
da carga de distribuidores e comercializadores. Acreditamos que
essas propostas representam um sólido ponto de partida para o
debate sobre a criação de um ambiente favorável a implantação da
cadeia produtiva do biodiesel no Estado, esperando a participação de
todos os membros desta Casa em seu aperfeiçoamento e aprovação.

- 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 620/2007



2323

(Ex-Projeto de Lei nº 519/2003)
Autoriza o Poder Executivo a implementar projeto de alfabetização

de adultos nos Centros de Estudos Supletivos - CESU .
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a implementar projeto de

alfabetização de adultos nos Centros de Estudos Supletivos - CESU .
Art. 2º - As condições técnico-operacionais necessárias à

implementação de que trata o artigo anterior serão estabelecidas em
regulamento, devendo o Poder Executivo uniformizar os
procedimentos a serem observados.

Art. 3º - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a
partir da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: De acordo com a Declaração Mundial sobre Educação

para Todos, elaborado em Jontien, na Tailândia, em março de 1999,
mais de um terço dos adultos do mundo ainda não tiveram acesso à
tecnologia e a habilidades básicas como o conhecimento impresso.

No Brasil, a insuficiência do atendimento no ensino fundamental
resultaram, ao longo dos anos, num grande número de jovens e
adultos que sequer ingressaram no ensino fundamental obrigatório ou
não lograram terminá-lo. Embora tenha havido progresso no que se
refere a essa questão, o número de analfabetos é ainda excessivo e
envergonha o País.

De acordo com as estatísticas do IBGE, com os dados da Pesquisa
Nacional de Amostra por Domicílios, apurados em 1996, num universo
de 105.852.108 pessoas com 15 anos de idade ou mais, o Brasil tinha
15.560.260 analfabetos, ou seja, 14,7% dessa faixa da população,
8,7% dos quais se encontram na região Sudeste do País.

Dados fornecidos pelo MEC-INEP-SEEC apontam que, em 1999, o
número de alunos matriculados em cursos presenciais de educação
de jovens e adultos, em salas de alfabetização, era de 161.791.

A Lei Federal nº 9.394, de 1996, atual Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, dedica à educação de jovens e adultos uma
seção, conferindo dignidade própria a essa modalidade de ensino, e
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define, em seu art. 4º, VII: “O dever do Estado com educação escolar
pública será efetivado mediante a garantia de oferta de educação
regular para jovens e adultos, com características e modalidades
adequadas às suas necessidades e disponibilidades”.

Registre-se que, a partir dessa lei, a educação de jovens e adultos
passa a ser uma modalidade da educação básica, destinada “àqueles
que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino
fundamental e médio na idade própria”. Observe-se que o
atendimento a esse direito público subjetivo não se limita a
determinada faixa etária, como era previsto na lei anterior.

A utilização dos Centros de Estudos Supletivos (que deverão rever
sua atuação a partir dos novos comandos legais) para a
implementação de cursos específicos de alfabetização de adultos
representaria uma forma de realização do dever do Estado para com a
educação escolar pública; possibilitaria à citada clientela o acesso a
um direito humano fundamental, a um conhecimento básico
indispensável em um mundo de rápidas e freqüentes transformações.
Representaria, ainda, a melhor qualificação do jovem e adulto para
atuar em um mercado de trabalho que a cada dia mais pressiona a
volta aos bancos escolares.

A aprovação deste projeto de lei significaria, ainda, uma forma de
promoção da melhoria da qualidade de vida da população analfabeta
de jovens e adultos do Estado, possibilitando-lhes maior e melhor
adaptação às constantes mudanças sociais e culturais, motivos pelos
quais solicito o importante apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 621/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 450/2003)

Cria a Ouvidoria Agrária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências - Projeto Paz no Campo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a

Ouvidoria Agrária, com a seguinte finalidade:
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a) elaborar e coordenar a política de prevenção de conflitos agrários,
em parceria com o INCRA, as prefeituras, o Poder Judiciário, o
Ministério Publico, a OAB e a sociedade civil organizada;

b) desenvolver ações coordenadas com vistas a prevenir e reduzir a
violência no campo;

c) articular com o Poder Judiciário e o Ministério Público medidas
que agilizem a prestação jurisdicional nos conflitos agrários;

d) buscar, por meio de conciliação, medidas alternativas para a
solução das pendências agrárias, acompanhando também os feitos de
natureza fundiária;

e) buscar resolver extrajudicialmente todos os conflitos agrários
submetidos à sua apreciação, agindo preventivamente junto aos
envolvidos;

f) diagnosticar a realidade dos conflitos agrários no Estado,
propondo alternativas de soluções preventivas, que visem minimizar
as situações de conflito;

g) proporcionar as condições ideais para que os pequenos
proprietários e os trabalhadores rurais sejam dotados de instrumentos
capazes de defender seus direitos, conforme está assegurado na
Constituição Federal, de forma gratuita, desburocratizada e informal;

h) zelar pela paz social e exigir o respeito às leis e aos direitos
humanos e sociais de todos os envolvidos nos conflitos fundiários,
sem nenhuma discriminação.

Art. 2º - O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-MG
- providenciará o apoio institucional e administrativo necessário ao
funcionamento da Ouvidoria Agrária.

Art. 3º - Os demais órgãos e entidades da administração pública
estadual colaborarão com a Ouvidoria Agrária, mediante solicitação do
respectivo titular.

Art. 4º - As atribuições inerentes à Ouvidoria serão desempenhadas
por um Ouvidor Agrário, designado pelo Governador do Estado.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Os conflitos agrários em Minas Gerais, nos últimos

anos, têm sido motivo de grande tensão no meio rural. A
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administração pública estadual deu um passo decisivo com a criação
do ITER; porém, mesmo assim, o Estado age, quase sempre, de
forma defensiva, após a ocorrência do conflito.

Em vista dessa situação, propomos uma forma mais ágil e
preventiva de atuação do Estado, com a adoção de técnicas de
administração de conflitos, sempre com o objetivo de favorecer a
realização da reforma agrária, prevenir e evitar a violência e criar
melhores condições para garantir a paz no campo.

- 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 622/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 429/2003)

Altera dispositivos da Lei nº 13.166, de 20/1/99, que dispõe sobre o
pagamento pelo Estado de honorários a advogado que não seja
Defensor Público nomeado para defender réu pobre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 10 da Lei 13.166, de 20 de janeiro de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 - .........................................
§ 2º - A certidão de que trata este artigo tem eficácia de título

executivo, permitindo-se a sua compensação para pagamento, parcial
ou integral, do imposto “causa mortis” e de custas processuais,
anexando-se a certidão original ao mesmo processo.

§ 3º - Utilizado parcialmente o valor constante na certidão de
honorários, de que trata o parágrafo anterior, a Secretaria do Juízo
onde tramita o feito expedirá nova certidão onde conste o saldo de
honorários remanescente do título.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Em 1995, o Deputado Arnaldo Pena apresentou o

Projeto de Lei nº 571/95, cuja justificação foi a seguinte: “Por força da
Lei Federal nº 1.060, de 5/2/50, na ausência de serviço de assistência
judiciária mantido pelo Estado, ao Juiz é facultado nomear advogado
para atender à parte necessitada. É de destacar, a propósito, que
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dificilmente se encontrará um advogado sequer que não conte, na
relação de suas causas, um bom número de patrocínios gratuitos a
pessoas financeiramente carentes. Nesse aspecto, o idealismo dos
profissionais da classe destaca-se de forma particular. Entretanto,
qualquer pessoa pode entender as dificuldades de se manter um
serviço permanente de assistência judiciária por meio do serviço
gratuito de profissionais da área. Ademais, é francamente contrário
aos princípios básicos da justiça e do direito que o Estado se
desincumba de um dever seu mediante a utilização de serviço não
remunerado de profissionais liberais. A nomeação reiterada vai-se
tornando insustentável, e, hoje, em pelo menos 30 comarcas do
interior de Minas, os advogados, em conjunto, decidiram não mais
aceitar a designação judicial para o trabalho gratuito. Nesse contexto,
as providências saneadoras das autoridades públicas se fazem
inadiáveis. O único meio de garantir o acesso à justiça, em sua
plenitude, reside na extensão dos serviços da Defensoria Pública a
todo o Estado, pois só assim os pobres terão patrocínio tanto para o
ingresso em juízo quanto para a defesa, quando colocados como
réus; todavia, como medida paliativa, o art. 272 da Constituição
mineira prevê a remuneração, pelo Estado, dos serviços do advogado
que não for Defensor Público, quando nomeado para defender réu
pobre”.

O projeto foi transformado em lei pela Assembléia, que, sancionada
pelo Governador Itamar Franco, na data de 20/1/99, recebeu o
número 13.166. Ocorre que seu contumaz descumprimento
transformou a norma em letra morta.

Desta maneira, o que se pretende com o presente projeto de lei é
permitir que os recursos devidos pelo Estado ao advogado que não
seja Defensor Público, detentor de certidão com eficácia de título
executivo, possam ser compensados quando do pagamento do
imposto de “causa mortis” e de custas processuais.

Poder-se-á dizer que o projeto cria moeda. É essa, na verdade, a
intenção. Criar uma “moeda forense”, absolutamente de acordo com
os princípios contidos no artigo 13 da Constituição do Estado,
modificado pela Emenda 49, de 13/6/2001: legalidade, moralidade,
impessoalidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.
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Se o Estado deve e tem a receber, nada mais justo do que se
permitir a compensação dos valores levantados e já aceitos pelas
partes envolvidas. Ressalte-se, ainda, que a proposta limita a área de
abrangência da compensação. Ela se dará somente dentro de
assuntos forenses.

Por outro lado, a 25ª Subseção da OAB em Minas Gerais, com sede
em Poços de Caldas, pelo seu Presidente, o advogado Luís Fernando
Quinteiro, tem reafirmado muitas vezes a importância de a Assembléia
Legislativa encontrar uma forma de fazer com que o Poder Executivo
cumpra norma por ele sancionada.

Dado o alcance social da proposição, espero merecer o apoio de
meus pares a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 623/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 349/2003)

Dispõe sobre a devolução de multas de trânsito pelo Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Estado de Minas Gerais obrigado a restituir aos

contribuintes que tiveram os recursos deferidos pela Junta
Administrativa de Recursos de Infração do Detran - JARI -, os valores
devidos provenientes de multas de trânsito.

Art. 2° - A devolução dos valores referentes ao art igo anterior deverá
ocorrer no prazo máximo de trinta dias a contar do prazo de
deferimento.

Parágrafo único - O descumprimento deste dispositivo acarretará
multa de dois por cento acrescida de juros e correção monetária.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Desde janeiro de 1999, não houve por parte do

Governo do Estado nenhuma restituição aos contribuintes que
anteciparam o pagamento das multas para aproveitar  o  desconto  de
20% previsto no Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, bem como de



2329

multas que tiveram seus recursos deferidos pela JARI.
É fartamente noticiado pela imprensa que milhares de motoristas em

Minas estão na fila à espera da devolução de valores. Só nos
primeiros meses do ano, 4.875 motoristas convenceram os
integrantes da Junta de que as multas de trânsito aplicadas contra
eles eram indevidas, sem que tenham recebido o dinheiro de volta.

Alegar que a devolução é mera divergência operacional não
convence. O contribuinte vê na devolução um direito adquirido. Esse
projeto visa exatamente a corrigir essa distorção.

- 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 624/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.589/2004)

Institui a Semana de Doação de Sangue no âmbito do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Doação de Sangue no Estado,

a ser comemorada na primeira semana de abril.
Parágrafo único - O evento de que trata o “caput” deste artigo

integrará o calendário oficial do Estado.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de

dotações próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de

sessenta dias a contar da data de sua publicação.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta proposição objetiva, principalmente, indicar o

grave problema que hoje enfrentamos: a escassez de sangue para
pacientes que necessitam de transfusão.

Campanhas desse porte e importância incentivarão as doações,
aumentando-se o estoque de sangue na rede hospitalar do Estado,
que terá mais segurança em seu trabalho cotidiano, e trarão
benefícios à população em geral.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à
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aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 625/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 1.595/2004)
Dispõe sobre a interrupção no abastecimento de água e na coleta de

esgoto por falta de pagamento da conta de consumo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A falta de pagamento pela prestação do serviço de

abastecimento de água e coleta de esgoto, prestado por
concessionária pertencente à administração pública do Estado, sujeita
o cliente ou titular do imóvel à interrupção do fornecimento,
respeitados os seguintes prazos e condições:

I - quinze dias após o vencimento de duas contas consecutivas;
II - setenta e cinco dias após o vencimento de uma conta sem que

tenha sido efetuado o pagamento;
III - comunicação por escrito ao cliente sobre a possível interrupção,

informando o mês e o valor da inadimplência, por prazo não inferior a
quinze dias;

IV - é vedada a inscrição do cliente inadimplente nos serviços de
proteção ao crédito.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O Decreto nº 43.753, de 19/2/2004, aprova o

Regulamento dos Serviços Públicos de Água e Esgoto Prestados pela
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG. Os
artigos que disciplinam a cobrança dos serviços e as sanções assim
dispõem:

“Art. 109 - A falta de pagamento da conta, até a data de vencimento
nela estipulada, sujeita o cliente ou titular do imóvel a acréscimo por
impontualidade, conforme norma específica.

§ 1º - A falta de pagamento da conta sujeita o cliente ou titular do
imóvel, imediatamente após o vencimento dela, independentemente
de outras sanções, à interrupção do fornecimento de água e da coleta
de esgoto.
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§ 2º - A COPASA-MG poderá inscrever os clientes inadimplentes
nos serviços de proteção ao crédito.

§ 3º - As impugnações sobre os dados constantes da conta,
procedentes ou não, quando apresentadas após seu vencimento, não
eximem o cliente do pagamento do acréscimo por impontualidade,
relativamente aos valores incontroversos.

...................................
Art. 116 - As despesas com a interrupção e o restabelecimento do

fornecimento de água e da coleta de esgoto correrão por conta do
cliente ou titular do imóvel, sem prejuízo da cobrança dos débitos
existentes.”.

Como se pode constatar, o cliente da COPASA-MG é submetido a
quatro tipos de sanção no caso de falta de pagamento da conta, até a
data de vencimento nela estipulada. São eles: acréscimo por
impontualidade, imediata interrupção do fornecimento de água e da
coleta de esgoto, inscrição nos serviços de proteção ao crédito e taxa
para o restabelecimento do fornecimento.

Raramente se deve encontrar, mesmo nas relações comerciais
privadas, tratamento tão severo e punitivo ao consumidor pelo simples
desvio de não se pagar a conta em dia, o que pode ocorrer com
qualquer cidadão pelos mais variados motivos, principalmente em um
País onde o setor público tem o costume de atrasar o salário de seus
servidores de dez a vinte dias, sendo, às vezes, bem mais do que isso
no caso de seus fornecedores.

Certamente existe enorme agravante em comportamento tão
desrespeitoso para com o consumidor, pois trata-se do fornecimento
de um bem essencial à vida do cidadão, a água.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Leonardo Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 433/2007,
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 626/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 643/2003)

Dispõe sobre normas gerais de tarifação das concessionárias de
serviço público de saneamento básico e energia elétrica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:
Art. 1º - As tarifas das concessionárias de serviço público de
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saneamento básico e de energia elétrica deverão ser diferenciadas
segundo as categorias de usuários e as faixas de consumo,
assegurando-se o subsídio dos usuários de maior para os de menor
poder aquisitivo, assim como dos grandes para os pequenos usuários,
sendo cobrada sobre o consumo real apurado pelo medidor, vedada a
instituição de consumo mínimo preestabelecido.

Art. 2º - As concessionárias a que se refere o artigo anterior deverão
se adequar ao disposto nesta lei, no prazo de noventa dias contados
da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O século XXI já começou marcado pela necessidade

imperiosa de preservação e economia na utilização dos recursos
naturais em todo o mundo.

No Brasil, apesar das enormes potencialidades e da exuberância na
oferta de recursos pela natureza, já enfrentamos, no primeiro ano do
século, o trauma do racionamento de energia, que tantos prejuizos
causou à população e à economia brasileira.

Estipular uma cota mínima de consumo de água e de energia
elétrica, isto é, estipular um consumo mínimo “obrigatório”, não se
coaduna com o momento atual, em que se discutem todas as medidas
e providências necessárias para o máximo de economia na utilização
dos recursos naturais, em particular, a água.

Essa é também uma das propostas aprovadas pelo Seminário
Legislativo Águas de Minas II, realizado em julho de 2002, pela
Assembléia Legislativa de Minas Gerais. O item 56 do relatório
aprovado na plenária final propõe a “estipulação do valor da tarifa pelo
fornecimento de água, pelas concessionárias dos serviços de água e
esgoto, por meio do consumo real apurado pelo medidor, e não por
um consumo mínimo preestabelecido, sempre incentivando a
economia dos recursos hídricos”.

Não se pode justificar a continuação de uma política tarifária que
incentiva o consumo, ao obrigar o pagamento de uma cota mínima
independente do uso, contrariamente a todas as determinações e
campanhas públicas de incentivo a economia na utilização dos
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recursos naturais.
A existência dessa cota mínima obrigatória contraria também as

normas gerais de tarifação, nas quais está assegurado o subsídio dos
grandes para os pequenos usuários.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela
Comissão de Participação Popular. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
576/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 627/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 534/2003)

Dispõe sobre a inclusão de quadras poliesportivas nos projetos de
construção de escolas públicas no Estado.

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

poliesportivas nos projetos de construção de escolas públicas no
Estado.

Parágrafo único - Caberão à Secretaria de Estado da Educação o
controle e a fiscalização do disposto no “caput”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto de lei visa assegurar às escolas públicas

do Estado um espaço para desenvolvimento das atividades de
esporte, lazer e cultura, fundamentais para a formação dos cidadãos.
Esta iniciativa ainda propicia a padronização arquitetônica das
construções de prédios públicos escolares. Visa também reduzir as
solicitações de recursos e evitar construções desordenadas feitas
pelos dirigentes escolares, sem o devido acompanhamento do Poder
Executivo.

- 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 628/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 644/2003)

Dispõe sobre prestação de serviço pelas concessionárias de serviço
público de saneamento básico e de energia elétrica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Ficam as concessionárias de serviço públi co de saneamento
básico e de energia elétrica responsáveis, respectivamente, pela
instalação do padrão de entrada de água e de energia elétrica,
preparado de forma a permitir a ligação da unidade consumidora à
rede de distribuição.

Art. 2° - A determinação do artigo anterior se rest ringe à instalação
do padrão de entrada simplificado, ficando as demais categorias sob
responsabilidade do consumidor.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A prestação do serviço público de fornecimento de

água e de energia elétrica é considerado essencial exatamente devido
à sua importância para a sobrevivência digna do cidadão.

É bastante conhecida de todo político que mantém um contato
estreito com o cidadão, principalmente os que já tiveram experiência
no Poder Legislativo e no Poder Executivo Municipal, a dificuldade da
população de baixa renda em realizar o investimento inicial de
instalação do padrão de entrada, de forma a permitir a ligação com a
rede de distribuição de água e de energia elétrica.

A incapacidade financeira de algumas faixas de consumidores de
realizar esse investimento inicial de instalação, que é elevado se
comparado ao salário mínimo, pode inviabilizar por muitos anos o
acesso a esse serviço essencial, cuja oferta já chegou à porta de sua
casa.

Ora, para as concessionárias, esse seria apenas mais um
investimento sob sua responsabilidade, integrado, como os demais,
na estrutura de custos dos serviços prestados.

Um exemplo disso são os equipamentos de medição. Tanto a
COPASA-MG quanto a CEMIG já são responsáveis pelo fornecimento
e pela instalação do medidor e de demais equipamentos de medição,
às suas expensas, ficando posteriormente sob a guarda do
consumidor. Também é comum a realização de convênios com
prefeituras municipais, nos quais a CEMIG assume a instalação do
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padrão de entrada simplificado em bairros populares, sendo
ressarcida com recursos arrecadados com a taxa de iluminação; é
ressarcida portanto, com recursos públicos.

- 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 629/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 646/2003)

Concede isenção do pagamento de taxas estaduais relativas à
renovação da Carteira Nacional de Habilitação às pessoas maiores de
65 anos

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as pessoas maiores de 65 anos de idade isentas do

pagamento de quaisquer taxas estaduais relativas à renovação da
Carteira Nacional de Habilitação, emitida pelo Departamento de
Trânsito - DETRAN -, do Estado de Minas Gerais, inclusive as
referentes ao pagamento de quaisquer exames médicos que vierem a
ser exigidos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O presente projeto de lei objetiva beneficiar as pessoas

maiores de 65 anos, faixa etária composta, em sua grande maioria,
por pessoas que já passaram à inatividade e que sobrevivem de seus
defasados proventos da aposentadoria, qualquer que seja a classe
social que integrem, resultando daí, não raras vezes, serem pesado
ônus as despesas com a renovação da Carteira Nacional de
Habilitação, o que pode levar grande parte desses cidadãos para a
irregularidade e para a clandestinidade, já que, por necessidade,
continuam a dirigir os seus veículos com a carteira de habilitação
vencida.

Para esses cidadãos, estar com o seu documento de habilitação em
ordem torna-se uma necessidade, quer do pronto de vista de maior
facilidade de locomoção, no caso de possuírem automóvel, quer do
ponto de vista da própria necessidade de trabalhar para complementar
o orçamento doméstico, pois tem sido cada vez mais comum
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encontrar pessoas nessa faixa de idade desempenhando funções de
motorista, principalmente de vans e taxis.

Entendemos que as pessoas maiores de 65 anos já contribuíram
durante quase toda a vida pagando suas taxas, motivo pelo qual é
justa tal isenção.

Cabe ressaltar que, no Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 4.085, de
2003, que dispõe sobre o assunto, está em pleno vigor.

- Publicado, vai 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 630/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 647/2003)

Dispõe sobre a Política Estadual de Agroindústria Familiar e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Política Estadual de Agroindústria Familiar será formulada

e executada como parte da política de desenvolvimento sócio-
econômico estadual e regional e estará voltada prioritariamente para a
segurança alimentar e nutricional da população em bases
sustentáveis.

Art. 2º - São objetivos gerais da Política Estadual de Agroindústria
Familiar:

I - estimular investimentos em pequenos empreendimentos de
interesse das comunidades rurais, capazes de produzir um efeito
multiplicador do emprego e da renda nos municípios;

II - criar um mecanismo de ampliação da renda dos agricultores
familiares, contribuindo para a diminuição do êxodo rural;

III - o desenvolvimento de ações, em estreita relação de cooperação
com a União, os Estados e os municípios, nos limites de sua
autonomia e competência, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional, estadual e
municipal.

Art. 3º - São objetivos específicos da Política Estadual de
Agroindústria Familiar:

I - apoiar a implantação e o desenvolvimento de agroindústrias
familiares em todas as regiões do Estado, contribuindo para a
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superação das desigualdades regionais;
II - proporcionar a criação e manutenção de oportunidades de

trabalho para viabilizar a permanência das pessoas em suas
atividades no campo e a melhoria das suas condições de vida;

III - promover o aumento da oferta de produtos de boa qualidade
nutricional e sanitária, especialmente os agroecológicos;

IV - melhorar a renda dos seus beneficiários diretos através da
agregação de valor aos produtos agrícolas, pecuários, pesqueiros,
florestais e outros obtidos através do extrativismo;

V - promover o cooperativismo, o associativismo e outros
empreendimentos da economia popular e solidária;

VI - possibilitar a otimização do uso dos recursos humanos e
naturais existentes nos estabelecimentos rurais.

Art. 4º - São instrumentos da Política Estadual de Agroindústria
Familiar:

I - o crédito;
II - a tributação;
III - a vigilância em saúde;
IV - a educação;
V - a pesquisa;
VI - a assistência técnica;
VII - a extensão empresarial;
VIII - a certificação de origem e qualidade de produtos.
Parágrafo único - Os financiamentos no âmbito da Política Estadual

de Agroindústria Familiar poderão ser individuais, diretamente aos
beneficiários, ou grupais, atendendo programas e projetos de iniciativa
do Governo do Estado ou de outras entidades, especialmente
cooperativas de produção agropecuária, associações de agricultores,
condomínios rurais ou outras formas associativas legalmente
constituídas.

Art. 5º - A Política Estadual de Agroindústria Familiar será planejada
e realizada de forma participativa e descentralizada, incumbindo ao
Estado:

I - coordenar as ações destinadas à consecução de seus objetivos;
II - analisar a viabilidade técnica e econômica das ações e projetos a

serem desenvolvidos;
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III - orientar e acompanhar a execução das ações e projetos a serem
desenvolvidos;

IV - viabilizar o suporte técnico e financeiro necessário ao
desenvolvimento de suas ações;

V - estabelecer parcerias com entidades públicas e privadas a fim de
potencializar as suas ações;

VI - desenvolver atividades de formação profissional, especialmente
nas áreas da produção, da administração e da comercialização;

VII - estabelecer parcerias com universidades, organizações não
governamentais e centros de formação visando a realização de cursos
e outras atividades pedagógicas;

VIII - promover a divulgação de suas atividades, especialmente entre
os beneficiários diretos e a população em geral;

IX - manter um cadastro dos projetos desenvolvidos no seu âmbito;
X - constituir espaços públicos destinados à comercialização dos

produtos das agroindústrias familiares, tais como feiras, exposições,
mercados e centrais de abastecimento;

XI - estimular a comercialização dos produtos da agroindústria
familiar, através da criação de espaços privados, tais como feiras e
centrais de comercialização e abastecimento;

XII - estimular a criação de redes solidárias que articulem os
agricultores familiares às organizações de comunidades urbanas;

XIII - promover a utilização de selo(s) de identificação de origem e
qualidade dos produtos da agroindústria familiar.

§ 1º - A Política Estadual de Agroindústria Familiar contará com um
órgão específico de gestão com a atribuição de operacionalizar o
disposto neste artigo.

§ 2º - O órgão a que se refere o § 1º deste artigo terá composição
paritária entre representantes, titulares e suplentes, de órgãos
governamentais e entidades da sociedade civil, inclusive das
entidades representativas dos beneficiários diretos da Política
Estadual de Agroindústria Familiar.

Art. 6º - São beneficiários diretos da Política Estadual de
Agroindústria Familiar os agricultores familiares, entendendo-se como
tais, para efeito desta lei, o produtor, o parceiro, o meeiro, o
comodatário, o usufrutuário, o posseiro, o assentado, o extrativista e o



2339

arrendatário rurais, o pescador artesanal, os remanescentes de
quilombos, os indígenas e seus assemelhados que exerçam suas
atividades em regime de economia familiar, bem como os respectivos
cônjuges ou companheiros e filhos maiores de dezesseis anos ou a
eles equiparados, desde que trabalhem com o grupo familiar
respectivo.

Parágrafo único - Entende-se como regime de economia familiar a
atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à
própria subsistência e ao desenvolvimento sócio-econômico do núcleo
familiar e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a utilização de empregados permanentes.

Art. 7º - A Política Estadual de Agroindústria Familiar será executada
com recursos públicos e privados.

§ 1º - Constituem fontes de recursos da Política Estadual de
Agroindústria Familiar:

I - dotações orçamentárias do Estado e créditos adicionais que lhe
forem destinados;

II - recursos provenientes do:
a) Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDEURB -;
b) Fundo de Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas -

FUNDIEST -;
c) Fundo de Fomento e Desenvolvimento Sócio-Econômico do

Estado - FUNDESE -;
d) Fundo de Incentivo à Industrialização - FIND -;
III - repasses da União;
IV - recursos provenientes de contratos, convênios e outros ajustes

celebrados com instituições públicas ou privadas, nacionais e
internacionais;

V - recursos das exigibilidades do sistema público de financiamento
estadual e federal;

VI - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas;
VII - outras rendas, bens e valores a ela destinados.
§ 2º - Os recursos a que se refere o inciso II do § 1º deste artigo

poderão ser utilizados como garantia das operações de crédito e
subsídio dos encargos a elas relativos, nos termos da legislação em
vigor.



2340

§ 3º - As dotações orçamentárias anuais do Estado destinadas à
Política Estadual de Agroindústria Familiar não serão inferiores, em
termos reais, à média das dotações do triênio imediatamente anterior.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março 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 631/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 784/2003)

Acrescenta artigo à Lei nº 13.771, de 11 de dezembro de 2000.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 13.771, de 1º de dezembro de 2000, passa a

vigorar acrescida do seguinte art. 33-A:
“Art. 33-A - Enquanto não forem instituídas as áreas de proteção e

controle a que se refere o art. 12, a outorga do direito de uso e a
concessão de licenças ambientais para fins de captação de águas
subterrâneas por poços tubulares ou por qualquer outro meio, até
mesmo das nascentes naturais, em um raio de 30 (trinta quilômetros)
do perímetro das estâncias hidrominerais, para a produção de águas a
serem dessalinizadas ou salinizadas, visando a sua comercialização,
serão precedidas de audiência pública dos órgãos e das entidades
estaduais competentes e do empreendedor com a população e o
poder público municipal da estância hidromineral diretamente afetada,
exceto quando destinadas ao abastecimento público.

§ 1º - Os órgãos e as entidades competentes promoverão, no prazo
de (cento e oitenta) dias contados da data de publicação desta lei,
audiência pública destinada à avaliação dos empreendimentos que se
utilizam dos processos referidos no "caput" deste artigo cabendo ao
empreendedor apresentar estudo técnico sobre os impactos das
captações nos mananciais que abastecem as estâncias hidrominerais,
elaborado por instituto de pesquisa vinculado a universidade ou ao
Estado, e por empresa privada, prestadora de serviço, que assine
termo de compromisso assegurando a independência de seu laudo
em relação ao empreendedor.
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§ 2º - As audiências públicas serão convocadas com antecedência
mínima de (trinta) dias da data de sua realização.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O projeto em pauta tem, como intuito primordial, a

preservação dos aqüíferos e das nascentes nas estâncias
hidrominerais do Estado, patrimônio cultural, turístico e natural da
sociedade mineira. A exploração de recursos hídricos próxima às
estâncias, sem um controle rigoroso por parte do poder público, pode
comprometer seriamente a recarga dos aqüíferos. Além desse
problema grave, é preciso adotar medidas com vistas a impedir o uso
do nome das cidades que abrigam essas estâncias nos rótulos de
produtos - como a água desmineralizada, por exemplo - por empresas
privadas. Com isso, a cidade hidromineral está patrocinando, de forma
indireta, a iniciativa privada, e o consumidor é induzido a erro. Marcas
como águas minerais “São Lourenço”, “Caxambu” e “Cambuquira”,
entre outras, têm tradição, história e são, na verdade, um dos maiores
patrimônios dessas comunidades. Dessa forma, o que está ocorrendo
é a utilização indevida das expressões que cunham e identificam
essas cidades, no Brasil e no exterior, pela excelência das águas
mineiras que possuem, cujas propriedades são reconhecidas até
mesmo pelos seus benefícios medicinais.

Todas as estâncias devem merecer do poder público tratamento
especial, com programas voltados para a preservação ambiental, para
o desenvolvimento e para a preservação da vida, da economia e do
processo de desenvolvimento dos municípios que as abrigam e das
regiões em que elas estejam inseridas, fundamentalmente a região sul
que possui as mais importantes estâncias hidrominerais do País, com
fontes de águas famosas por seus efeitos curativos e benéficos à
saúde humana. Entre as principais cidades onde se encontram essas
fontes naturais estão os Municípios de São Lourenço, Caxambu e
Poços de Caldas. Outras estâncias hidrominerais de relevante
importância no Estado são Araxá, Cambuquira, Lambari, Caldas,
Jacutinga, Passa Quatro, Fervedouro, Patrocínio e Andradas. Além da
preocupação explícita com a preservação ambiental, a nossa
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proposição objetiva também a manutenção que tanto se almeja do
potencial turístico em nosso País. Acreditamos que devem se
empenhar nesse propósito todos os Poderes, em todos os níveis
hierárquicos, como "obrigação" a eles legada pela Carta Magna.

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

PROJETO DE LEI Nº 632/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 339/2003)

Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas
operações que especifica 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 do seguinte § 17.
“Art. 12 - .............................................
§ 17 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, nas condições e

nos prazos previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária incidente sobre as operações de
importação, do exterior, de aparelhos, máquinas, equipamentos
médico-hospitalares, técnico-científicos e laboratoriais, sem similar
nacional, realizadas diretamente por pessoa física, hospitais, clínicas,
laboratórios, bancos de sangue e demais estabelecimentos
congêneres, desde que destinados a uso próprio ou a integração no
ativo fixo.

Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à
execução do disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data
de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Em uma análise acerca da realidade tributária

relacionada à aquisição de equipamentos médico-hospitalares,
científico-laboratoriais, insumos, material de uso e consumo, constata-
se que a brutal carga fiscal existente, patrocinada pelos diversos entes
tributantes, redunda em enormes restrições impostas a clínicas,
laboratórios, hospitais e profissionais médicos, inviabilizando o devido
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atendimento médico à população brasileira.
O atendimento médico e a atividade hospitalar não são meros atos

de comércio. Estão intrinsecamente ligados a rígidos preceitos legais,
éticos e morais, não podendo, portanto, ser tratados de modo
desinteressado, como vem sistematicamente ocorrendo no País.

Os valores arrecadados ao se importar um equipamento de
medicina são desprezíveis em relação à arrecadação total auferida
pelos Estados, representando esse item uma fração percentual ínfima
da arrecadação total.

A possibilidade de adquirir ou renovar equipamentos impõe aos
médicos e a suas associações uma ação conjunta e determinada, e
aos governos a diminuição dos encargos tributários, que oneram
sobremaneira equipamentos de custo já bastante elevado, adquiridos,
em sua maioria, por meio de financiamentos atrelados ao dólar
americano.

Está provado que é urgente e perfeitamente possível a adoção por
parte dos Governos dos Estados de uma política de tributação
compatível com a relevância social que o tema merece. Assim é que
parte dos Estados brasileiros, citando-se Rio de Janeiro, Bahia, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Paraíba, e o Distrito Federal possuem incentivos
fiscais relacionados à importação de equipamentos médicos.

O Supremo Tribunal Federal vem deliberando pela não-incidência do
ICMS na importação direta de bem para uso próprio.

Este projeto trará grande benefício a toda a população, pois
mediante a redução de custos, viabilizará seu acesso aos frutos da
tecnologia contemporânea. A luta pela vida inclui a possibilidade de se
levarem ao cidadão comum as modernas técnicas de prevenção e as
várias terapêuticas existentes.

- 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 633/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 345/2003)

Cria o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica criado o programa de apoio ao pequeno produtor de
cana-de-açúcar do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de
conceder incentivo financeiro ao produtor cuja propriedade não
exceda 250ha (duzentos e cinqüenta hectares).

Parágrafo único - Para fazer jus aos benefícios previstos nesta lei, o
produtor deverá comprovar:

I - a regularidade do registro da propriedade no INCRA;
II - o cumprimento das obrigações tributárias específicas.
Art. 2º - São recursos financeiros do Programa:
I - o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -,

criado pela Lei nº 11.744, de 16 de janeiro de 1995, na forma prevista
no seu art. 3º, I;

II - os constantes no orçamento da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento ou entidades a ela vinculadas.

Art. 3º - Os recursos a que se refere o art. 2º serão repassados
diretamente ao produtor rural, em parcela única e anual, nas
condições previstas no anexo desta lei, após avaliação técnica
realizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais - EMATER.

Art. 4º - Os recursos repassados de acordo com o art. 3º destinam-
se ao custeio de despesas relacionadas como preparo do solo,
plantio, colheita e transporte.

Parágrafo único - A fiscalização da aplicação dos recursos
repassados será realizada pela EMATER ou por órgão indicado pela
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 5º - O poder executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias a contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua
publicação.

* - A tabela referente ao Anexo (que se refere ao art. 3º) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 31.3.2007.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa a incentivar a

produção da cana-de-açúcar no Estado, uma vez que este vem
aumentando o movimento econômico em virtude da comercialização
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dos produtos derivados, em especial a cachaça, o açúcar e o álcool.
Outro aspecto é o incentivo ao cooperativismo nesse setor,
possibilitando facilidades e estrutura na comercialização e obtenção
de melhores resultados.

Há necessidade de incentivar a permanência do homem no campo,
e termos a esperança de que esta iniciativa contribua para melhorar
as condições de vida do pequeno produtor rural no Estado.

Aumentando a produção, poderemos exportar e controlar os preços
internos e fortalecer o Pró-Álcool.

Ao apresentar este projeto de lei, espero contar com a anuência dos
nobres pares para sua aprovação.

- 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 634/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 615/2003)

Dispõe sobre a prestação de serviços públicos de saneamento
básico.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os serviços públicos de saneamento básico compreendem:
I - os sistemas de abastecimento de água, definidos como o

conjunto de obras, instalações e equipamentos que têm por finalidade
captar, aduzir, tratar, reservar e distribuir água;

II - os sistemas de esgoto, definidos como o conjunto de obras,
instalações e equipamentos que têm como finalidade coletar, recalcar,
transportar e tratar previamente ao destino final as águas residuárias
ou servidas;

III - o sistema de coleta, reciclagem, tratamento e disposição final
dos lixos urbano, doméstico e industrial.

Art. 2º - Ficam as concessionárias de serviço público de saneamento
básico obrigadas a apresentar cronograma de implantação de Estação
de Tratamento de Esgoto - ETE - em todas as localidades por elas
operadas.

Art. 2º - Na elaboração do cronograma a que se refere o artigo
anterior, serão priorizadas as localidades de acordo com os seguintes
critérios:
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I - maior volume de esgoto produzido e lançado sem tratamento;
II - maior grau de deterioração do meio ambiente em virtude do

lançamento de esgoto não tratado.
Art. 3º - Os investimentos necessários para a implantação das ETEs

são de responsabilidade das concessionárias de serviço público de
saneamento básico, integrando a estrutura de custos dos serviços,
sem ônus para o poder concedente.

Art. 4º - A concessionária do serviço público de saneamento básico
terá prazo de até cinco anos para a implantação do serviço de
tratamento de esgoto nas localidades onde haja cobrança de tarifa de
esgoto por período superior a dez anos.

Parágrafo único - O não-cumprimento do disposto no “caput” deste
artigo implicará:

I - suspensão imediata da cobrança de tarifa de esgoto na
localidade;

II - pagamento de multa ao poder concedente, correspondente a 1
(uma) Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMP - por
habitante, por ano.

Art. 5º - O cronograma a que se refere o art. 1º será enviado para
apreciação do Poder Legislativo competente em até cento e oitenta
dias contados a partir da publicação desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado - Vanderlei Jangrossi.
Justificação: Minas Gerais é conhecida como “a caixa-d’água do

Brasil” devido à quantidade de rios que aqui nascem ou recebem
importantes afluentes e fornecem recursos hídricos para dez Estados
brasileiros. Essa enorme quantidade de recursos hídricos amplifica a
responsabilidade do nosso Estado na implementação de políticas de
proteção das águas e combate às atividades degradadoras do ciclo
hidrológico.

A “escassez anunciada” da água disponível para uso no Planeta - a
previsão é que em 2030 ocorrerá o estresse hídrico - exige de todos,
em particular da “caixa-d’água do Brasil”, medidas urgentes para
alterar esse quadro.

O tratamento dos efluentes e dos esgotos urbanos, industriais e
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outros, antes do seu lançamento nas águas fluviais é um dos
investimentos prioritários na tentativa de parar o relógio da catástrofe
anunciada da falta de água disponível para as próximas gerações.

O presente projeto de lei se propõe a dar efetividade à política
estadual de recursos hídricos - Lei nº 11.504, de 1994 -, que em seu
art. 5º, dispõe que o Estado promoverá o planejamento de ações
integradas nas bacias hidrográficas, com vistas ao tratamento de
efluentes e de esgotos urbanos, industriais e outros, antes do
lançamento nos corpos receptores. Essa é uma determinação da lei
que urge ser implementada de forma sistemática no âmbito do Estado,
e não de forma esporádica como vem ocorrendo hoje.

Não nos podemos esconder atrás do argumento de insuficiência de
recursos para esse tipo de investimento, pois cada real investido na
ampliação da rede de fornecimento de água tem como conseqüência
o aumento do volume de esgoto lançado. A inexistência de tratamento
adequado para as águas servidas pode significar a impossibilidade de
utilização plena da própria rede de distribuição de água, em futuro
muito próximo.

A aprovação deste projeto de lei cumpre também dispositivo da
Constituição do Estado que determina, em seu art. 40, § 2º, inciso III,
que lei disporá sobre a obrigação de o concessionário e o
permissionário manterem serviço adequado.

- 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 635/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.746/2005)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes alertando
sobre o uso das drogas em boates e casas noturnas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As boates e casas noturnas passam a ter em locais visíveis

cartazes em que constem os dizeres contidos no anexo a esta lei.
Parágrafo único: Os cartazes deverão ser confeccionados no

tamanho 60x50cm (sessenta por cinqüenta centímetros).
Art. 2º -  Os  infratores estarão sujeitos à multa cominatória de 100

(cem) UFEMGs - Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais -, pelo
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não-cumprimento desta lei;
Art. 3º - O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei para o seu

fiel cumprimento.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de 60 dias, após sua

publicação.
Anexo

Evite a Morte ! “Ecstasy”, Cocaína, Maconha ou outra droga que
trazem delinqüência matam!

Saiba viver com saúde e ganhe vida.
Sua noite será divertida!
Ganhe disposição pela manhã sem drogas.
Lei nº, de de de .
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado - Vanderlei Jangrossi.
Justificação: Sabemos que existe legislação pertinente às drogas

através de leis, decretos, projetos de lei, estudos nas escolas, nas
igrejas, nas associações, bem como trabalhos sobre sua prevenção,
tendo apoio e iniciativas do Estado; entretanto o projeto de lei ora
proposto tem por objetivo alertar sobre o uso das drogas em boates e
casas noturnas, visando à redução na luta contra esse mal. Uma das
drogas chamadas “ecstasy”, muito usada entre adolescentes de
classe média, também chamada de “bala”, vem se tornando a droga
preferida em festas e boates, trazendo um mal irreparável. São
comprimidos com símbolos como sorrisos, luas e marcas famosas.
Esses comprimidos não precisam ser vendidos em boca de fumo, pois
são - facilmente fornecidos pelos amigos antes ou durante as festas.
Essa proposta é mais um alerta que muitas vezes pode ser entendido
pelos jovens, evitando-se assim os transtornos familiares, que são
muitos, principalmente o desemprego, que, aliado à droga provoca o
estado de desespero. Tendo em vista o cunho social e de saúde da
proposição, conto com a aprovação dela pelos nobres pares.

- 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 636/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.637/2005)
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Dispõe sobre o acesso dos portadores de deficiência visual aos
livros didáticos nas bibliotecas públicas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As unidades integrantes do Sistema Estadual de Bibliotecas

Públicas viabilizarão o acesso dos portadores de deficiência visual aos
livros didáticos utilizados no ensino fundamental e médio.

Art. 2º - Para o cumprimento do disposto nesta lei, as unidades
referidas no art. 1º poderão optar, conforme os recursos materiais e
humanos disponíveis, entre os seguintes procedimentos:

I - inclusão, em seu acervo, de exemplares editados em braile;
II - manutenção, em seu acervo, de exemplares gravados em fitas

cassetes, para empréstimo;
III - veiculação de exemplares virtuais na internet, acessíveis por

meio de programas sintetizados de voz;
IV - outras alternativas que se mostrem viáveis.
Art. 3º - O disposto nesta lei poderá ser executado com a

colaboração técnica e financeira de entidade pública ou privada, por
meio de convênio ou instrumento congênere.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Weliton Prado - Vanderlei Jangrossi.
Justificação: A deficiência visual interfere em habilidades e

capacidades, e a impossibilidade de acesso direto aos veículos de
comunicação escrita, bem como a outras formas de comunicação
visual, é uma das mais sérias restrições que pode uma pessoa sofrer,
pois o limitado acesso à informação em geral impõe grandes
obstáculos à formação educacional, profissional e cultural.

O acesso aos livros didáticos mais utilizados pelos professores do
ensino fundamental e médio será importante na vida do portador de
deficiência visual, pois abrirá novos caminhos do saber e lhe
proporcionará melhor qualidade de vida.

A Constituição Estadual assegura, em seu art. 224, diversos direitos
ao portador de deficiência, visando à sua integração social e à
facilitação de seu acesso a bens e serviços coletivos. Nesta
proposição, apresentamos várias opções, que são comumente
utilizadas por entidades públicas e organizações da sociedade civil
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dedicadas ao apoio ao deficiente visual e ao atendimento de suas
necessidades específicas. Os livros falados, veiculados tanto por meio
de microcomputadores como de fitas cassetes, além de serem
recursos muito mais baratos, ainda apresentam a vantagem de
atender as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de
aprender o código braile, seja por serem portadores de deficiência há
pouco tempo ou por não disporem de meios para obter educação
especializada.

A proposição estabelece ainda parcerias, o que é melhor para o
Estado do que investir sozinho num trabalho que, na verdade, é uma
dívida de toda a sociedade.

Ante os fatos aqui aduzidos, conto com o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e

de Ficalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 637/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 23/2003)

Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da
arrecadação do ICMS pertencente aos municípios.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS - pertencente aos municípios, de que trata o
inciso II do art. 150 da Constituição do Estado, será distribuída nos
percentuais indicados no Anexo I desta lei, conforme os seguintes
critérios:

I - critérios econômicos:
a) Valor Adicionado Fiscal - VAF: valor apurado com base nos

critérios para cálculo da parcela de que trata o inciso I do § 1º do art.
150 da Constituição do Estado;

b) produção de alimentos: os valores decorrentes da aplicação dos
percentuais à frente de cada item serão distribuídos aos municípios
segundo os seguintes critérios:

1 - parcela de 50% (cinqüenta por cento) do total será distribuída de
acordo com a relação percentual entre a área cultivada do município e
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a área cultivada do Estado, referentes à média dos dois últimos anos,
incluindo-se na área cultivada a área destinada à agricultura de
pequeno porte;

2 - parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída
de acordo com a relação percentual entre o número de pequenos
produtores rurais do município e o número de pequenos produtores
rurais do Estado;

3 - parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída entre
os municípios onde exista programa ou estrutura de apoio à produção
e à comercialização de produtos agrícolas, que atenda especialmente
aos pequenos produtores rurais, de acordo com a relação percentual
entre o número de pequenos produtores rurais atendidos e o número
total de pequenos produtores rurais existentes no município;

4 - parcela de 10% (dez por cento) do total será distribuída aos
municípios que tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura,
órgão de apoio ao desenvolvimento agropecuário, respeitada a
mesma relação percentual estabelecida na alínea "b" deste inciso;

c) meio ambiente: observados os seguintes critérios:
1 - parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será

distribuída aos municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição
final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo
órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a respectivamente
70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população,
sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada município não
excederá o seu investimento, estimado com base na população
atendida e no custo médio "per capita" dos sistemas de aterro
sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de
esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental - COPAM -;

2 - o restante dos recursos será distribuído com base no Índice de
Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta
lei, considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais
e particulares, bem como as unidades municipais que venham a ser
cadastradas, observados os parâmetros e os procedimentos definidos
pelo órgão ambiental estadual;

3 - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável fará publicar, até o último dia do trimestre civil, os dados
apurados relativos ao trimestre imediatamente anterior, com a relação
de municípios habilitados segundo as alíneas “a” e “b” deste inciso,
para fins de distribuição dos recursos no trimestre subseqüente;

d) receita própria: relação percentual entre a receita própria do
município, oriunda de tributos de sua competência, e as transferências
de recursos federais e estaduais recebidas pelo município, baseada
em dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior,
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado;

e) municípios mineradores: percentagem média do Imposto Único
sobre Minerais - IUM - recebido pelos municípios mineradores em
1988, com base em índice elaborado pela Secretaria de Estado da
Fazenda, demonstrando a efetiva participação de cada um na
arrecadação do IUM naquele exercício;

f) compensação financeira por emancipação de distrito:
compensação financeira aos municípios remanescentes de Mateus
Leme e Mesquita, devido à emancipação de distritos deles
desmembrados;

II - critérios sociais solidários:
a) área geográfica: relação percentual entre a área geográfica do

município e a área total do Estado, informada pelo Instituto de
Geociências Aplicadas - IGA -;

b) população: relação percentual entre a população residente no
município e a população total do Estado, medida segundo dados
fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE -;

c) população dos 50 (cinqüenta) municípios mais populosos: relação
percentual entre a população residente em cada um dos 50
(cinqüenta) municípios mais populosos do Estado e a população total
destes, medida segundo dados fornecidos pelo IBGE;

d) educação: relação entre o total de alunos atendidos, os alunos da
pré-escola inclusive, e a capacidade mínima de atendimento pelo
município, publicada pela Secretaria de Estado da Educação até o dia
30 de abril de cada ano, relativamente aos dados do ano civil
imediatamente anterior, calculada de acordo com o Anexo II desta lei,
observado o disposto no § 1º deste artigo;
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e) patrimônio cultural: relação percentual entre o Índice de
Patrimônio Cultural do município e o somatório dos índices de todos
os municípios, fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico - IEPHA -, da Secretaria de Estado da Cultura,
que fará publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados
apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior, observado o
disposto no Anexo III desta lei;

f) saúde: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais
constantes no Anexo I desta lei serão distribuídos aos municípios
segundo os seguintes critérios:

1 - um valor de incentivo para os municípios que desenvolverem e
mantiverem em funcionamento programas específicos voltados para o
atendimento à saúde das famílias, mediante comprovação na
Secretaria de Estado da Saúde, limitado a 50% (cinqüenta por cento)
do percentual relativo a saúde previsto no Anexo I, que serão
distribuídos e ponderados conforme a população efetivamente
atendida;

2 - encerrada a distribuição conforme a alínea "a" deste inciso, o
saldo remanescente dos recursos alocados segundo essa variável
será distribuído tendo em vista a relação entre os gastos de saúde
"per capita" do município e o somatório dos gastos de saúde "per
capita" de todos os municípios do Estado, calculada com base nos
dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior,
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado;

g) cota mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos
os municípios;

III - critério de compensação solidária:
a) ICMS solidário - relação percentual entre a população residente

em cada um dos municípios com menor índice de ICMS “per capita”
do Estado e a população total destes, fornecida pela Fundação João
Pinheiro.

§ 1º - Os municípios cujo índice consolidado dos critérios
econômicos seja superior à média do Estado, acrescida de 40%
(quarenta por cento), ficam excluídos da participação nos critérios
listados no inciso II deste artigo.

§ 2º - Para efeito do disposto no inciso III:
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I - considera-se índice de ICMS “per capita” o percentual resultante
da divisão do índice consolidado dos critérios previstos nos incisos I e
II de cada município pela respectiva população, medida segundo
dados fornecidos pelo IBGE;

II - consideram-se municípios com menor índice de ICMS “per
capita” aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso anterior
seja inferior à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por
cento).

§ 3º - Para efeito do disposto na alínea “d” do inciso II deste artigo,
ficam excluídos os municípios nos quais o número de alunos
atendidos pela rede municipal não corresponda a, pelo menos, 90%
(noventa por cento) de sua capacidade mínima de atendimento.

§ 4º - Para fins do disposto na alínea “b” do inciso I deste artigo:
I) os dados relativos à produção de alimentos serão fornecidos pela

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que
fará publicar a cada trimestre civil, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, as informações pertinentes às alíneas enumeradas naquele
inciso, para fins de distribuição no trimestre subseqüente;

II) considera-se pequeno produtor rural aquele que satisfizer os
seguintes requisitos:

a) mantiver até dois empregados permanentes, permitida a
contratação eventual de terceiros;

b) não detiver, a nenhum título, área superior a quatro módulos
fiscais, sendo que cada município possui seu próprio módulo fiscal,
cuja extensão varia entre o limite mínimo de 5ha (cinco hectares)
(Belo Horizonte) e o máximo de 70ha (setenta hectares) (São Romão);

c) ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual
proveniente de exploração agropecuária;

d) residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano próprio.
§ 5º - A Secretaria de Estado da Saúde fará publicar, no primeiro dia

útil de cada mês, as modificações ocorridas no mês anterior
relativamente aos itens 1 e 2 da alínea "f" do inciso II deste artigo,
para fins de distribuição no mês subseqüente.

§ 6º - A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o quinto dia útil de
cada mês, os índices de que tratam os incisos I a III deste artigo que
tenham sofrido alteração, relativos ao mês anterior, bem como a
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consolidação destes por município.
§ 7º - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até o dia 30

de junho de cada ano, o índice provisório de que trata a alínea “a” do
inciso I deste artigo.

§ 8º - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os
Prefeitos Municipais e as associações de municípios ou seus
representantes poderão impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados de sua publicação, os dados e os índices relativos aos
critérios para apuração anual do VAF e, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, os demais.

§ 9º - A Fundação João Pinheiro fará publicar o resultado do
julgamento das impugnações previstas no § 8º deste artigo no prazo
de 15 (quinze) dias contados do seu recebimento.

§ 10 - A Secretaria de Estado da Fazenda fará publicar, até o dia 31
de agosto de cada ano, o índice definitivo de que trata a alínea “a” do
inciso I deste artigo, após o julgamento das impugnações previstas no
§ 8º, bem como o índice consolidado geral de participação de todos os
municípios, para fins de distribuição dos recursos no exercício
subseqüente.

§ 11 - As publicações de índices previstas nesta lei apresentarão os
dados constitutivos e os percentuais para cada critério, previstos nos
incisos I a III deste artigo.

§ 12 - O critério da compensação financeira por desmembramento
de distrito, previsto na alínea “f” do inciso I, extingue-se no exercício
de 2005, e os resíduos apurados em razão de perda anual serão
incorporados ao índice de que trata o inciso III deste artigo, observado
o disposto no Anexo I desta lei.

Art. 2º - A apuração do VAF compreenderá o montante global da
apresentação do movimento econômico, observado o disposto na Lei
Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990.

Art. 3º - Para se estabelecer o valor adicionado relativo à produção e
à circulação de mercadorias e à prestação de serviços tributados pelo
ICMS, quando o estabelecimento do contribuinte do imposto se
estender pelos territórios de mais de um município, a apuração do
valor adicionado será feita proporcionalmente, mediante acordo
celebrado entre os municípios envolvidos e homologado pela
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Secretaria de Estado da Fazenda.
§ 1º - O contribuinte do imposto, ao prestar sua declaração anual,

deve informar os valores adicionados nas operações realizadas no
território de cada município, dando conhecimento a todos os
interessados, na hipótese de não haver o acordo previsto no “caput”
deste artigo.

§ 2º - Na impossibilidade técnica de discriminar o valor adicionado
ocorrido no território de cada município, o contribuinte deverá apurá-lo
na proporção da área utilizada pelo estabelecimento nas etapas de
produção, comercialização, prestação de serviços, armazenamento,
administração, estacionamento ou outras em que haja
desenvolvimento de qualquer tipo de atividade operacional do
estabelecimento.

§ 3º - Na ocorrência de descumprimento do disposto nos parágrafos
anteriores ou diante da discordância da proporcionalidade
apresentada pelo contribuinte do imposto, cabe recurso à Secretaria
de Estado da Fazenda, na fase de apuração dos índices definitivos,
para que nomeie uma comissão especial de arbitramento, a quem
compete competirá fixar a proporcionalidade.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente
ao da data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a
Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000.

Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Dinis Pinheiro
* -  A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 1º da Lei nº ,

de de de ) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31.3.2007.
* -  A tabela referente ao Anexo II - Índice de Educação - Pei (a que

se refere o inciso V do art. 1º da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de
2000) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31.3.2007.

a.1) MRMi é o número de matrículas na rede municipal de ensino do
município;

a.2) CMA é a capacidade mínima de atendimento do município,
calculada pela relação entre 25% (vinte e cinco por cento) da receita
de impostos do município, compreendida a proveniente de
transferências, e o custo por aluno estimado pela Secretaria de
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Estado da Educação;
b) ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os municípios.
* -  A tabela referente ao Anexo III - Índice de Patrimônio Cultural -

PPC (a que se refere o inciso VII do art. 1º da Lei nº 13.803, de 27 de
dezembro de 2000) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
31.3.2007.

Notas:
1 - Os dados relativos aos bens tombados em nível federal são os

constantes no "Guia de Bens Tombados em Minas Gerais", publicado
anualmente pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -
IPHAN.

2 - Os dados relativos aos bens tombados em nível estadual são os
constantes na "Relação de Bens Tombados em Minas Gerais",
fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais - IEPHA - MG -, e no art. 84 da Constituição do Estado
de Minas Gerais.

3 - O número de domicílios a que se refere a tabela foi obtido a partir
do somatório do número total de domicílios dos setores censitários
integrantes dos perímetros de tombamento.

4 - Os perímetros de tombamento são os estabelecidos pelos
respectivos dossiês de tombamento ou originários de estudos e
resoluções da 13ª Coordenação Regional do IPHAN.

5 - O número total de domicílios é o fornecido pelo IBGE.
6 - Os dados relativos aos tombamentos e às políticas municipais

são os atestados pelo Conselho Curador do IEPHA-MG, mediante a
comprovação, pelo município:

a) de que os tombamentos estão sendo realizados conforme técnica
e metodologia adequadas;

b) de que possui política de preservação de patrimônio cultural,
devidamente respaldada por lei;

c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus bens
culturais.

* -  A tabela referente ao Anexo IV - Índice de Conservação do
Município - IC (a que se refere a alínea "b" do inciso VIII do art. 1º da
Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000) - I - Índice de
Conservação do Município "I" foi publicada no “Diário do Legislativo”
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de 31.3.2007.
a) FCMi = Fator de Conservação do município "I";
b) FCE = Fator de Conservação do Estado.
II - FCE - Fator de Conservação do Estado
FCE = FCMI, onde:
a) FCMi = Fator de Conservação do município "I"
FCMi = FCM i,I;
b) FCM I,j = Fator de Conservação da Unidade de Conservação "j "

no município "I".
a) Área UC i,j = Área da Unidade de Conservação “j” no município

"i";
b) Área Mi = Área do município "i";
c) FC = Fator de Conservação relativo à categoria de Unidade de

Conservação, conforme tabela;
d) FQ - Fator de Qualidade, variável de 0,1 (um décimo) a 1 (um),

relativo à qualidade física da área, plano de manejo, infra-estrutura,
entorno protetivo, estrutura de proteção e fiscalização, dentre outros
parâmetros, conforme deliberação normativa do Conselho Estadual de
Política Ambiental - COPAM. (1)

Nota: 1 - O Fator de Qualidade será igual a 1 (um) até que sejam
ponderadas as variáveis e disciplinada sua aplicação, por meio da
deliberação normativa do COPAM.
  * -  A tabela referente ao Fator de Conservação para Categorias de
Manejo de Unidades de Conservação  foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 31.3.2007.

Notas:
1 - APA I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; APA II não

dispõe de zoneamento.
2 - APE: declarada com base nos arts. 13, inciso 1, e 14 da Lei

Federal nº 6.766, de 19/12/79, para proteção de mananciais ou do
patrimônio paisagístico e arqueológico.

Justificação: Após diversas reuniões e audiências públicas nas quais
ouvimos o clamor da grande maioria dos municípios mineiros, ficaram
patentes a importância e a necessidade de se alterar a forma atual de
distribuição do ICMS.

Realizamos vários estudos, projeções e estimativas de impacto, a
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fim de encontrar um caminho que nos levasse à adoção de critérios
que proporcionassem ganhos de receita aos municípios cuja
arrecadação impossibilita seus administradores de realizarem
investimentos na área social e proporcionarem condições dignas de
vida aos cidadãos.

Concluímos por propor a redistribuição do percentual de 4,632% que
atualmente é rateado com base no VAF do município. Essa conclusão
se deve ao fato de considerarmos que esse critério já é devidamente
privilegiado pela Constituição Federal, quando determina que no
mínimo 75% da parcela do ICMS pertencente aos municípios serão
distribuídos com base no VAF.

Após intensa discussão e reflexão, optamos por redistribuir a parcela
do ICMS pertencente aos municípios da seguinte forma:

1 - Classificamos os critérios de distribuição, agrupando-os em três
grupos:

Critérios Econômicos: VAF da Constituição (75%), produção de
alimentos, meio ambiente, receita própria, municípios mineradores e
compensação financeira aos municípios de Mateus Leme e Mesquita;

Critérios Sociais Solidários: área geográfica, população, população
dos 50 municípios mais populosos, educação, patrimônio cultural,
saúde, cota mínima;

Critério de Compensação Solidária: ICMS solidário (redistribuição do
percentual que era distribuído pela Lei Robin Hood com base no VAF).

2 - Calculamos o índice consolidado dos critérios econômicos, que é
a média aritmética ponderada dos índices que os compõem. O fator
de ponderação é o percentual atribuído a cada índice;

3 - Calculamos a média “per capita” dos critérios econômicos do
ICMS recebido pelo conjunto dos municípios mineiros, dividindo o
índice consolidado dos critérios econômicos pela população do
Estado;

4 - Calculamos o ICMS “per capita” dos critérios econômicos para
cada um dos municípios;

5 - Restringimos a participação nos critérios sociais solidários aos
municípios que estavam abaixo da média “per capita” dos critérios
econômicos, acrescida de 40%;

6 - Redistribuímos o percentual do critério VAF que excedia o
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mínimo constitucional, instituindo uma compensação “per capita” para
os municípios cujos índices consolidados de critérios econômicos e
sociais ficaram abaixo da média “per capita” acrescida de 40%. A esse
novo critério demos o nome de “critério de compensação solidária”.

- 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 RESOLUÇÃO Nº 638/2007
Institui a Medalha Assembléia Legislativa de Jornalismo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica instituída a Medalha Assembléia Legislativa de

Jornalismo, a ser concedida pela Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aos autores de reportagens sobre as atividades do
Poder Legislativo nas categorias jornal, rádio e televisão.

Art. 2º - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
promoverá, anualmente, concurso para a escolha dos ganhadores da
Medalha Assembléia Legislativa de Jornalismo, nos termos de
regulamento próprio.

Parágrafo único - Os trabalhos serão avaliados por uma comissão
formada pelos membros da Mesa e da Comissão de Educação,
Cultura, Ciência e Tecnologia da Assembléia Legislativa, por
profissionais da área de comunicação e por representantes das
associações e sindicatos da categoria e dos cursos de Comunicação
Social das instituições de ensino superior.

Art. 3º - A Medalha Assembléia Legislativa de Jornalismo será
entregue, anualmente, pelo Presidente da Assembléia Legislativa em
reunião especial, na semana em que ocorrer o dia 10 de setembro,
Dia Internacional da Imprensa.

Art. 4º - Esta resolução será regulamentada pela Mesa da
Assembléia, por meio de deliberação.

Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Ficam revogadas a Resolução nº 738, de 27 de dezembro

de 1965, e a Resolução nº 808, de 31 de maio de 1967.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
Justificação: O art. 25 da Constituição da República estabelece que,
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observados os princípios por ela estabelecidos, os Estados
organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem,
sendo-lhes reservadas as competências não vedadas pelo constituinte
originário, conforme o § 1º desse dispositivo. Após a análise da
distribuição da competência legislativa fixada pela Carta Magna,
entendemos que a instituição de prêmio faz parte da competência
remanescente do Estado.

Para tratar de matéria relacionada às atividades da Assembléia
Legislativa, o projeto de resolução e a espécie normativa adequada,
pois a norma dele decorrente resulta de decisão colegiada dos
agentes políticos que compõem o Poder Legislativo, mas não está
sujeita à apreciação do Chefe do Executivo, como as leis.

Ressalte-se, ainda, que não há óbice à iniciativa de parlamentar
para deflagrar o processo legislativo, pois a matéria não está
relacionada no art. 66, I, como sendo de iniciativa privativa da Mesa
da Assembléia.

É oportuno lembrar que a Resolução nº 738, de 1965, alterada pela
Resolução nº 786, de 1966, instituiu, no âmbito desta Casa, o Prêmio
de Jornalismo Assis Chateaubriand, com o objetivo de “destacar o
Poder Legislativo como instrumento insubstituível na mecânica do
governo democrático, representativo e republicano, dentro das
tradições do mundo ocidental”. Esse prêmio destina aos vencedores
valores em cruzeiros - moeda corrente da época - e pode ser
concedido a jornalistas, estudantes e diplomados que tiverem
publicado trabalhos em jornais, revistas e periódicos editados no
Brasil.

Por seu turno, a Resolução nº 808, de 1967, cria o Prêmio Hipólito
José da Costa, destinado a “laurear os melhores trabalhos de rádio e
televisão, ressaltando a importância do Poder Legislativo como
essência do regime democrático representativo”. Sua concessão
obedece aos termos e condições estabelecidos para o Prêmio de
Jornalismo Assis Chateaubriand.

Condizentes com o contexto da época de sua publicação, as
Resoluções nºs 738 e 808 encontram-se superadas, por haver sido
alterada a moeda corrente do País e por ambas as normas
considerarem como escola de jornalismo apenas a Faculdade de
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Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, uma vez que, naquela
época, não se antevia a disseminação de cursos de formação superior
na área.

Assim sendo, é possível a promulgação de nova resolução, com a
finalidade de unificar e atualizar os parâmetros do prêmio a ser
concedido pelo Legislativo aos autores de reportagens sobre a
atuação do Poder e sua importância para a sociedade.

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Justiça e à Mesa da
Assembléia para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 284/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Nelson Missias de Morais
por sua posse no cargo de Presidente da Associação dos Magistrados
Mineiros - Amagis - para o triênio 2007-2009. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Anexe-se ao Requerimento nº 259/2007, nos termos do
§ 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 285/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada cópia das notas taquigráficas da reunião realizada
em Minas Novas, no dia 7/3/2007, à Corregedoria da Polícia Civil,
para que sejam tomadas providências com relação à conduta do
Delegado Osman Canela e dos quatro Delegados a ele associados.

Do Deputado Domingos Sávio solicitando a realização de seminário
para discutir o licenciamento ambiental e o desenvolvimento
sustentável em Minas Gerais. ( - À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Célio Moreira e João Leite.

Proposições não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI

Acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 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.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de

1991, o seguinte art. 2º-A:
“Art. 2º-A - A produção e a distribuição de material audiovisual e a

difusão de programas educativos, culturais, esportivos, sociais,
artísticos e administrativos produzidos pelos Poderes do Estado,
inclusive pelos órgãos de sua administração indireta, autarquias e
fundações, incluirão um intérprete da língua brasileira de sinais -
Libras.

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

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de março de 2007.
Gustavo Corrêa
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, corroborada pela Lei nº 10.379, de
1991, 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.

- Proposição não recebida, nos termos do art. 173, III, do Regimento
Interno.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Meio Ambiente e de Turismo e dos Deputados Bráulio Braz, Luiz
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Tadeu Leite e Adalclever Lopes.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do
Deputado Federal Leonardo Quintão.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, povo mineiro,
neste ano assomo a esta tribuna pela primeira vez e não poderia
deixar de agradecer ao povo mineiro que me deu a oportunidade de
representá-lo, pelo terceiro mandato, nesta Assembléia. Com certeza,
continuarei o trabalho que realizei no primeiro mandato, o qual me deu
60% a mais de votação para o segundo mandato e, depois, mais 60%
para este terceiro mandato.

Feito esse agradecimento ao povo mineiro, quero falar de um
mineiro que muito já fez por Belo Horizonte, por Minas Gerais, pelo
Norte de Minas e pelo Brasil, o Engº Walfrido dos Mares Guia.
Quando jovem, ele se uniu a alguns colegas para montar um pequeno
colégio chamado Pitágoras, que hoje se transformou numa enorme
estrutura de educação que atende em mais de 10 países, além de
atender em todo o Brasil.

Naquele momento também, o Engº Walfrido dos Mares Guia e
alguns colegas montaram um projeto para a Sudene. Nesse projeto,
foi implantada a fábrica de insulina da Biobrás, em Montes Claros.
Trata-se da única fábrica de insulina de todo o Hemisfério Sul. Com
sua visão privilegiada, ele ousou e foi para a área de biotecnologia,
prevendo o futuro.

Mais adiante, como amigo do nosso querido e grande Governador
Hélio Garcia, foi chamado a trazer seu talento empresarial e sua
inteligência privilegiada para a área pública. Foi Secretário do Prefeito
Hélio Garcia na Prefeitura de Belo Horizonte, Secretário de Ciência e
Tecnologia e Secretário de Administração.

Após a eleição de Tancredo Neves, Hélio Garcia assumiu o governo
de Minas. Walfrido foi chamado a ser Secretário de Ciências e
Tecnologia e, mais adiante, Secretário de Educação.

Quando esteve na Secretaria de Educação, o Ministro Walfrido dos
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Mares Guia viu o grave problema de Minas Gerais: tínhamos mais de
3 milhões de jovens que estavam fora das escolas públicas, e, quando
assumiu a Secretaria de Educação, essa possuía em torno de 1
milhão de estudantes.

Depois da passagem de Walfrido dos Mares Guia pela Secretaria de
Educação, o número de estudantes foi para 4 milhões. Com certeza,
essa foi uma tarefa difícil, porque foram inúmeros prédios construídos,
milhares de funcionários - professores e serventuários - contratados e,
principalmente, foi dado às crianças das regiões do Norte de Minas,
do Jequitinhonha e do Mucuri o direito de estudar.

Nesse momento, Walfrido também topou uma parada difícil:
enfrentar a classe política que gostava de nomear os Diretores, e
instituiu a eleição direta.

A Diretora passava por uma prova, a fim de testar os seus
conhecimentos e a capacidade de administrar a escola, e, então, seria
eleita pela comunidade escolar, com a criação do colegiado. A partir
daí, a escola tornou-se democrática, com um grande salto de
qualidade na educação em Minas Gerais.

Graças a esse trabalho, Walfrido dos Mares Guia foi chamado pelo
Eduardo Azeredo - candidato a Governador - para ser seu Vice-
Governador. Em uma campanha que todos consideravam impossível
de ser ganha, visto que começou com apenas 3% de intenção de
voto, graças à capacidade do Walfrido como coordenador de
campanha, Eduardo Azeredo foi eleito Governador, no segundo turno,
com uma votação esplendorosa.

Foi chamado para ser Secretário de Planejamento, e, a partir daí,
houve um trabalho intenso para verificar os problemas do Estado e o
orçamento. Naquele momento, foi implantado o Plano Real, que
acabou com a inflação.

A inflação era uma grande geradora de impostos, tanto que, em uma
avaliação entre o período pós-inflação e o período inflacionário, em
dólar, equivaleria a que antes se pagasse em torno de 9 folhas de
pagamento com o mesmo valor; e, no tempo do Plano Real, eram as
13 folhas de pagamento. Todas as Prefeituras, o País e o governo do
Estado tiveram de se adequar a essa nova realidade. E então foi
possível fazer um acordo da grande dívida de curto prazo de Minas
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Gerais, que foi passada para o governo federal. Assim se podem
planejar novamente gastos no Estado.

Mais adiante, o Walfrido foi eleito Deputado Federal, com uma
votação muito grande em Minas Gerais, no Norte de Minas. E cumpriu
muito bem o seu mandato nas Comissões de Educação, trabalhando
sempre para a população mineira. Foi a pessoa que tomou a iniciativa
de fazer com que o PTB, sempre atrelado aos governos, tivesse um
candidato que não era o mesmo do Presidente da República. Walfrido
levou o PTB a apoiar o Ciro Gomes e, dessa maneira, começar a
modificar o modelo que o partido sempre usava.

A partir daí, não quis mais disputar um cargo eletivo. No segundo
turno, o Walfrido apoiou o Presidente Lula e foi chamado, em nome do
PTB, para ser Ministro do Turismo, uma pasta, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que não existia. E conseguiu elevar a quantidade de
turistas do exterior para o Brasil, com cifras invejáveis, atraindo
dólares, dinheiro e divisas, estimulando o turismo interno e gerando
quase 1 milhão de novos empregos nessa área.

Cumpriu seu mandato de quatro anos e agora foi chamado pelo
Presidente Lula para ser o Ministro que terá a tarefa de coordenar os
inúmeros partidos que fazem a base e a oposição no Congresso
Nacional. O Presidente Lula acertou muito em chamar o Walfrido,
porque ele sempre foi um homem do diálogo, com inteligência rápida,
raciocínio privilegiado, com amigos em todas as correntes, e que dará
governabilidade a este país.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Arlen Santiago. Na esteira do pronunciamento de V. Exa.,
gostaria de parabenizá-lo pela importância de suas palavras. O
Ministro Walfrido dos Mares Guia é motivo de um orgulho muito
grande para Minas Gerais, como disse V. Exa., por tudo que já
representou para o Estado, com uma trajetória de vida correta, digna e
exemplar. Posso dar o meu testemunho. Quando o Ministro esteve à
frente do Ministério do Turismo, Minas foi muito beneficiada. Durante a
implantação da Estrada Real, bem como dos pólos turísticos, o
Ministro sempre atendeu, com prioridade, às reivindicações do nosso
Estado.

Parabenizo V. Exa., visto que tenho muita admiração pelo Ministro
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Walfrido dos Mares Guia, pelo seu legado político - o que é tão
importante nos  homens que fazem política com seriedade e
dedicação -, enfim, por tudo o que ele construiu. Uma vez escolhido
pelo Presidente da República para estar à frente de um Ministério tão
importante, tenho a certeza de que nos poderá ajudar, como sempre o
fez, estendendo sua mão amiga a Minas Gerais, seu Estado de
coração. Parabéns!

O Deputado Arlen Santiago - Obrigado, Deputado Dalmo.
Como auxiliar direto do Presidente Lula, Walfrido poderá ajudar

ainda mais Minas Gerais. No Ministério do Turismo, ele ajudou muito o
nosso Estado, no tocante à construção de dezenas de centros de
convenções e de centenas de obras importantes. Em Montes Claros,
por exemplo, com o apoio do ex-Ministro do Turismo Walfrido dos
Mares Guia, terão início as obras do Centro de Convenções e do
Parque Tecnológico. Agora, o Prefeito Athos Avelino teve uma grande
alegria, pois foram empenhados R$8.000.000,00 para a construção da
Avenida Sidney Chaves, que dará acesso ao Centro de Convenções;
todavia há algumas questões entravadas, o que prejudica muito o
País, a exemplo do problema da Sudene, que foi extinta e depois
renovada, mas não funciona. Walfrido dos Mares Guia, empresário
inteligente, sabe o valor da Sudene na construção da Biobrás, orgulho
de todos nós. Em Montes Claros, o grupo Novo Nordisk receberá sua
visita no dia 29/4/2007, para inaugurar uma fábrica orçada no valor de
R$200.000.000,00. Nesse caso, a terceira etapa da obra também terá
início imediatamente.

Ser amigo do Ministro Walfrido, participar de sua trajetória política,
vê-lo sair-se bem nas Secretarias de Educação e de Planejamento, no
Ministério do Turismo e como Vice-Governador é uma alegria para
nós, do Norte de Minas, e, em particular, para mim, do PTB.

Ministro Walfrido, tenho a certeza de que V. Exa. fará o que o País
precisa, ajudará, por meio da Sudene e do restabelecimento das
estradas, o Presidente Lula, no que tange ao crescimento do País.
Estou certo de que Minas Gerais ainda ficará devendo-lhe muito.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.
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O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, antes de iniciar meu pronunciamento, concedo aparte ao
nobre colega Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Sr. Presidente, Deputado
José Henrique, Deputado Gustavo Valadares, farei um comunicado
muito sério.

Comunico, e ao mesmo tempo lamento, o falecimento de Bruno,
irmão do nosso querido colega Deputado André Quintão, a quem, em
nome de todos os Deputados, manifesto nossa solidariedade e o
nosso sentimento de pesar. Sabemos que ele e sua família têm muita
fé. Temos a consciência de que há tempo para tudo na vida: para
nascer e para morrer. Então, faço aqui esse registro, já que temos
muito apreço pelo Deputado André Quintão. Essa é a nossa
homenagem e o nosso luto pelo passamento de seu irmão.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Em nome do BSD, gostaria
também de me associar ao pesar que esta Casa manifesta pelo
falecimento de Bruno, irmão do nosso companheiro, colega e
Deputado André Quintão, uma das figuras mais importantes da
política mineira. Queremos nos associar à dor e à perda da família e
falar do nosso sentimento.

Nesta oportunidade, Deputado Gustavo Valadares, também
queremos manifestar, em nome do Bloco, o pesar pelo falecimento
trágico do Prefeito de Coronel Murta, Inácio Murta, irmão do ex-
Prefeito de Vespasiano, querido amigo Carlos Murta. Fomos Prefeitos
contemporâneos. Tinha e tenho ainda um apreço pessoal muito
grande pelo ex-Prefeito Carlos Murta, de Vespasiano. Nesta
madrugada, ele teve seu irmão assassinado de forma trágica à frente
da esposa e da filha. Foi lamentável. Morreu prematuramente, aos 46
anos de idade. Era Prefeito vigoroso, operoso e trabalhador.

Esse é o pesar do nosso Bloco.
O Deputado Gustavo Valadares - Faço minhas as palavras dos

Deputados Ademir Lucas e Eros Biondini.
Sr. Presidente, um assunto de extrema importância para o Estado

de Minas Gerais, principalmente para a nossa região do Centro-
Nordeste mineiro, me traz hoje à tribuna. Há cerca de quatro anos,
quando tomou posse no seu primeiro mandato no governo do Estado,
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o Governador Aécio Neves criou, por intermédio de uma lei delegada,
a Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas. Após a posse dos
parlamentares daquela legislatura, o Governador indicou para dirigir
aquela Secretaria a Deputada Elbe Brandão, filha de uma das regiões
atendidas pela nova Pasta.

Naquela época, eu, como um dos Deputados votados na região do
Centro-Nordeste, por meio de minha assessoria, e outros
parlamentares, inclusive o atual Presidente da Assembléia, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fizemos um levantamento e conseguimos
detectar que os Municípios da região do Centro-Nordeste mineiro -
onde estão incluídas as microrregiões de Peçanha, Conceição do
Mato Dentro, Guanhães e parte dos Municípios do Vale do Rio Doce -
tinham as mesmas características dos Municípios que estavam sendo
atendidos pela Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas.

Após quatro anos, vimos que a Secretária Elbe Brandão realizou um
brilhante trabalho, que teve continuação na gestão do nosso colega
Deputado Ermano Batista naquela Secretaria. Podemos constatar
hoje que, por conta dessa Secretaria, que foi brilhantemente criada
pelo Governador, os Municípios do Norte de Minas, do Jequitinhonha
e do Mucuri tiveram melhoras consideráveis nos seus índices sociais,
que servem de parâmetro para discutirmos a pobreza no Estado,
principalmente em nossa região.

O Norte de Minas teve um crescimento esplendoroso, assim como o
Jequitinhonha e o Mucuri; todavia ainda é preciso fazer muito por essa
região. Detectamos que, atualmente, o Centro-Nordeste mineiro vive
uma realidade pior que a vivida no Norte de Minas, no Jequitinhonha e
no Mucuri.

Há aproximadamente um mês, estive com a Secretária Elbe
Brandão, com quem conversei por algum tempo, e mostrei-lhe os
números, os índices sociais de nossa região. Geograficamente, essa
região até poderia fazer parte daquela Secretaria. Na verdade, há uma
alça que deixa de fora os Municípios do Centro-Nordeste, aqui bem
representado pelo Deputado Carlin Moura, filho de Virgolândia, e pelo
Deputado Ronaldo Magalhães, filho de Itabira, que conhecem bem a
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nossa região.
O que me traz à tribuna é o pronunciamento do Deputado majoritário

daquela região, onde tem raízes. A família é de Peçanha, uma das
cidades que chegou a ser referência em nosso Estado nas áreas da
educação e da cultura, mas, há muito tempo, vem perdendo seu
espaço em razão da sua atual situação em nosso Estado.

Concedo um aparte ao nobre Deputado Carlin Moura, companheiro
nesta jornada.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Querido amigo, Deputado
Gustavo Valadares, reforço suas palavras. Nestes dois meses de
trabalho nesta Casa, sou testemunha do árduo trabalho que V. Exa.
tem desempenhado em defesa dessas regiões, em especial o Centro-
Nordeste mineiro, o nosso querido Vale do Rio Doce, da região do
Suaçuí, das cidades de Peçanha, Virgolândia e Coroaci. Sou
testemunha de que V. Exa., à frente da Comissão de Transporte, tem
envidado todos os esforços para acelerar o processo de chegada do
asfalto, do Pró-Acesso, às cidades que ainda não o têm. Ao reivindicar
a necessidade de inclusão desses Municípios no Idene, mais uma vez
V. Exa. demonstra o compromisso com tal região. Estou do seu lado e
acredito que seu trabalho fará surtir um resultado muito importante
para o sofrido povo do Vale do Rio Doce, de Suaçuí e do Centro-
Nordeste mineiro. V. Exa. está de parabéns e pode contar com o meu
apoio e com o apoio desta Casa nessa brilhante batalha. Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço o aparte de V. Exa.
Precisamos contar com sua força e com seu trabalho, para que aquela
região seja mais próspera.

Antes de conceder um aparte ao Deputado Ruy Muniz, grande
amigo e colega de partido, farei um esclarecimento. Na legislatura
passada, em meu primeiro mandato, apresentei um projeto de lei que
tratava da inclusão desses Municípios no Idene, que é o braço
operacional da Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas. Naquela
oportunidade, não tivemos condições de aprová-lo, de fazer com que
tivesse sua tramitação normal nas comissões e chegasse no Plenário
em tempo hábil.

Esse projeto foi novamente protocolado e está na Comissão de
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Constituição e Justiça, mas o retirei de pauta para que possamos
discuti-lo com mais tranqüilidade, em audiência pública proposta por
mim e pelo Deputado Carlin Moura na Comissão de Participação
Popular, tão bem conduzida pelo Deputado André Quintão.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Obrigado. Também apóio o
desenvolvimento da grande região do Centro-Nordeste mineiro.

Como norte-mineiro, pessoa que conhece muito o Norte de Minas e
o Vale do Jequitinhonha, tenho de dizer que a grande melhora que V.
Exa. citou não é verdade. O Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha
continuam sendo as regiões menos desenvolvidas do Estado de
Minas Gerais. Assim, estamos formando uma frente parlamentar de
desenvolvimento das Minas Gerais, da imensa região que
corresponde ao Norte, ao Nordeste e ao Noroeste de Minas Gerais,
ou seja, a 40% do território mineiro e a quase 3 milhões de habitantes.
Se somarmos todo o PIB da região, talvez não vá corresponder a 15%
do PIB de Minas Gerais.

A título de comparação, a região central ampliada de Belo Horizonte
tem 55% do PIB mineiro. Minas é o segundo Estado da federação, à
custa do desenvolvimento dessa região.

Em relação à nossa região, realmente precisamos dessa frente para
apoiar o Governador Aécio Neves, com quem estive ontem. Na
oportunidade, ele reiterou-me o seu compromisso com o Vale do
Jequitinhonha, com o Norte e com o Noroeste de Minas Gerais.
Juntos, seja por meio do Idene, seja por intermédio da Secretaria,
brilhantemente comandada pela Deputada Elbe Brandão, vamos unir
esforços para lutar pela nossa região.

Agora, a Sudene foi recriada, proporcionando grandes
oportunidades no campo da energia, do álcool, do biodiesel e
trazendo a possibilidade de instalação de um pólo de biotecnologia.
Então, vamos somar forças, sim.

O Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha não progrediram muito.
Pelo contrário, ficaram estacionados no tempo, precisando de apoio,
mas o Governador Aécio Neves, com a nossa ajuda, irá impulsioná-
los nesse novo mandato. Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço a V. Exa. o aparte.
O Norte de Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri realmente não vivem
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uma realidade parecida com a da região central. Sabemos disso e
tentaremos sensibilizar o governo do Estado, a fim de que ele tenha
com a região do Centro-Nordeste o mesmo carinho dispensado ao
Norte de Minas, à região de V. Exa.

Às vezes, nossa região tem seus índices maquiados, porque a
Fundação João Pinheiro toma por base as macrorregiões para fazer
os seus estudos sociais. Então, parte dos Municípios do Centro-
Nordeste estão na macrorregião do Vale do Rio Doce, em que
também está incluída a região do Vale do Aço, que é, sem dúvida,
uma das regiões mais ricas e prósperas do Estado. Por conta de três
ou quatro Municípios do Vale do Aço, existe uma maquiagem da
situação do restante dos Municípios daquela região. Isso acontece, na
prática, exatamente em virtude do estudo feito sobre as
macrorregiões.

Além disso, outros Municípios que não estão na região do Vale do
Rio Doce, mas na macrorregião central, a exemplo de Belo Horizonte,
Betim e Contagem - cidade do nosso nobre colega Ademir Lucas -,
têm uma realidade muito diferente da nossa. Isso também acaba
maquiando os índices sociais daquela região.

Por isso, estou aqui para pedir um estudo aprofundado, de Município
a Município, da região do Centro-Nordeste mineiro. Aí, sim,
chegaremos a uma conclusão.

Não estou aqui para me gabar; pelo contrário, gostaria de mostrar
que a nossa região é a mais rica do Estado, mas, infelizmente, isso
não constitui a realidade.

O meu desejo é poder participar ativamente, para ver serem
lançados nos nossos Municípios programas e mais programas do
Estado, como é feito, hoje, no Norte de Minas. São exemplos disso o
Pró-Acesso, o Pró-MG e o Programa do Leite - da Deputada Elbe
Brandão -, que foram iniciados e são feitos quase todos por lá, além
de outros programas da Secretaria Adjunta de Geração de Emprego,
Trabalho, Renda e Desenvolvimento da Produção, que são feitos
única e exclusivamente naquela região.

A região de V. Exa., por ser pobre, tem esse direito, mas a nossa
também é. Gostaríamos de dividir uma parcela do bolo. Por meio da
criação da nova secretaria, desejamos compartilhar este novo
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momento que o Estado vive.
Agradeço ao nobre colega Presidente, Deputado José Henrique, e

aos demais parlamentares que me apartearam.
Por fim, deixo um sincero abraço ao nosso colega André Quintão,

pelo falecimento de seu irmão, no dia de hoje.
Um abraço a todos. Obrigado.
*- Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, nobres
colegas, telespectadores da TV Assembléia, nos meus
pronunciamentos anteriores sempre abordei a questão da segurança.
Não houve nem um sequer em que não tenha falado sobre o assunto,
especialmente no que se refere à minha cidade, São Sebastião do
Paraíso, em Jacuí e região. Às vezes, algumas pessoas acham que
dramatizamos muito, mas a realidade é tão séria, que amanhã o povo
de São Sebastião, cansado com o problema, sairá às ruas e fará uma
grande manifestação, para tentar buscar soluções.

Sou de Jacuí, fui Prefeito lá por diversas vezes e sempre tive uma
convivência muito próxima com Paraíso, onde fui trabalhar depois.
Percebemos que o tema “segurança” sempre foi muito discutido. As
autoridades e a população local sempre diziam que, se fosse
construída uma cadeia nova - a situação era deplorável -, se se
equipassem as Polícias Militar e Civil e se houvesse geração de
empregos na cidade, os problemas não haveria. A cadeia foi de fato
construída no governo Itamar Franco, que teve boa intenção, mas a
obra ficou péssima, parece que foi feita com isopor. Hoje, a cadeia
tem capacidade para 70 presos, mas nunca tem menos de 160. Há
fugas e sérios problemas. Diziam ainda que, se houvesse mais
equipamentos, tudo seria resolvido. Nunca uma cidade recebeu tanta
viatura como São Sebastião. O Deputado Carlos Melles, com sua
força em Brasília, conseguiu recursos do governo federal, na época do
Fernando Henrique, para a aquisição de sete viaturas novas, sete
motos, bicicletas e armas pesadas. Mas ainda não houve solução. Na
verdade, a violência continuou aumentando.

A Prefeita Marilda Neves recebeu destaque. No seu mandato, em
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termos “per capita”, essa foi a cidade que mais gerou empregos no
Estado de Minas Gerais: foram 3.500, com carteira assinada. Ela
levou para lá 15 empresas e apoiou financeiramente mais 13, com
recursos e apoio do BDMG; portanto houve geração de emprego, mas
a violência continuou.

Na verdade, precisamos refletir muito sobre esse assunto e tratar
cidades diferentes de forma diferente. São Sebastião do Paraíso tem
algumas peculiaridades que precisam ser observadas pelo Estado.
Por ali passam duas das rodovias mais importantes do Estado e do
País, a MG-050 e a BR-265, e pessoas vindas de Mato Grosso, da
Bolívia e do Norte de São Paulo. Assim, grande parte de criminosos
do Estado e do País passa por ali. As fronteiras estão escancaradas.

Sabemos do esforço e da tentativa do governo do Estado de
aparelhar melhor a polícia e agir para coibir o crime, mas até agora
isso tem sido em vão.

O povo de Paraíso irá às ruas amanhã, e iremos juntos, para
manifestar nossa indignação. A cidade é bonita até no nome: São
Sebastião do Paraíso. O povo é muito ordeiro e trabalhador, mas está
preso em suas casas. Até os jornais noticiam que é a cidade mais
violenta da região, com alto índice de assassinato e tráfico de drogas.
Já alertamos o governo sobre essa situação. Na semana retrasada,
há 10 dias aproximadamente, até policiais foram presos, por
envolvimento no tráfico de drogas. O pessoal demorou a ver isso; a
população foi que percebeu.

Estou junto ao povo de Paraíso e região e ao Governador, porque
acredito muito no seu trabalho, assim como acredito em nosso
Secretário de Defesa Social, Dr. Maurício, e nas Polícias Militar e Civil.
Unidos, podemos buscar maneiras de dar paz ao povo de Paraíso,
que tanto a merece.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Estou ouvindo
atentamente o pronunciamento de V. Exa. referente aos problemas de
segurança. Lamentavelmente, não há falta de segurança apenas em
São Sebastião do Paraíso, mas em todo o País. A nossa região
também enfrenta um problema seriíssimo, principalmente no que diz
respeito à falta de Delegados e à estrutura policial.

Sabemos do empenho do Governador em estruturar cada vez mais
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as nossas Polícias Civil e Militar. Muitos recursos estão sendo
alocados para isso.

Temos uma crítica a fazer sobre a falta de repasse de recursos da
área federal. Essa tem de ser uma ação conjunta entre os governos
federal, estadual e municipal. A nossa Polícia Militar é exemplar e
reconhecida como a melhor do País, assim como a Polícia Civil.
Todavia, ainda falta muita coisa para ser estruturada.

Outro dia, estivemos com o Sr. Maurício Campos, Secretário de
Defesa Social, solicitando Delegado para a nossa região. Para os
senhores terem uma idéia, Carmo do Paranaíba, que é uma cidade
grande, altamente produtora, com uma das maiores produções de
café do País, não tem Delegado. Isso realmente desestrutura e
dificulta muito a ação da polícia.

Cumprimentamos o Secretário Maurício Campos pelo que tem feito;
cumprimentamos o Governador pelo empenho, a fim de dar mais
segurança para todos nós, mineiros. Lamentavelmente, criticamos a
falta de apoio da área federal. O problema de segurança realmente é
uma realidade no País. Além disso, ocorre também em razão da falta
de emprego. O País não está crescendo nem gerando emprego.
Logicamente, isso aumenta de forma sensível o problema de
segurança pública. Portanto, é preciso um esforço conjunto das áreas
federal, estadual e municipal, ou seja, de todos nós, para
tranqüilizarmos este país. Um dos problemas mais sérios do Brasil é a
segurança. Tanto é que grande parte do noticiário nacional é sobre a
falta de segurança no País. Lamentamos o que está acontecendo na
sua e na nossa região. Sabemos do esforço do Governador. Todavia,
ele precisa ser integrado com o de todas as esferas do governo para
neutralizar esse problema e dar paz a toda a família mineira.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Deputado Elmiro Nascimento,
muito obrigado. Gostaria de completar o que falava sobre
equipamento. Diziam que faltavam pessoas na rua e cobravam até da
Prefeitura a Guarda Municipal.

O competente Prefeito Mauro Lúcio da Cunha Zanin, de São
Sebastião do Paraíso, montou uma Guarda com 120 homens, que foi
treinada pelo Cel. Pedro Ivo, já aposentado. Mas não adiantou, pois o
crime continua. Então, uma nova cadeia foi construída, há
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equipamentos e pessoas na rua, mas, na verdade, a situação está
muito complicada. Aliás, não é somente lá. Em Alpinópolis, por
exemplo, os fazendeiros - aliás, não somente fazendeiros, mas
também médios sitiantes - não querem mais ficar na fazenda em
razão dos roubos de tratores. Ontem mesmo ocorreu um assalto sério
numa fazenda em Monte Santo de Minas. Espero que Deus nos ajude
e nos proteja.

Cumprimento o Governador e sua equipe, assim como o Secretário
Maurício. Nesta semana, o Governador esteve na Colômbia. Quem
pensaria que, um dia, a Colômbia conseguiria baixar seu índice de
criminalidade? Ela conseguiu, e conseguiu por meio de ações efetivas
do governo federal em parceria com Estados e Municípios. O próprio
Governador Aécio chegou a comentar que lá a solução chegou em
razão de uma forte ação federal.

O Deputado Elmiro Nascimento falou sobre o governo federal.
Realmente o governo federal precisa acordar para a questão da
segurança, que depende muito dele. Ele não pode mais ficar
segurando ou direcionando recursos para Estados, onde a base
política é aliada.

Realizamos um debate público na segunda-feira, que foi um
sucesso. O ideal seria não precisarmos mais realizar debates para
discutir problemas da população, principalmente do nosso produtor
rural. Seria bom que ele não estivesse mais tão humilhado e sofrido. A
crise é tão séria e grave, que convocamos um debate, por intermédio
da Comissão de Política Agropecuária, com os nossos Deputados
Chico Uejo, que se encontra presente, Getúlio Neiva, Padre João, que
nos ajudou bastante, e o Presidente Vanderlei Jangrossi. O debate foi
importante. Compareceram mais de mil pessoas e muitas lideranças,
Sr. Presidente. Aliás, o Presidente tem realizado um belo trabalho,
sabe ouvir e conduzir bem a nossa Comissão.

A sociedade brasileira ainda não entendeu o quanto está humilhado
e sofrido o produtor. Já disse isso aqui. Faço questão de repetir
quantas vezes for preciso, enquanto o governo não escutar nem
entender - aliás, parece que não deseja entender - como é grave a
crise do setor produtivo, principalmente o rural.

O proprietário, o fazendeiro, o dono de terra, o sujeito que produz no
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Brasil, está numa situação lamentável.
Como produtor rural, darei um exemplo da minha região. Só há dois

tipos de produtores que estão conseguindo sobreviver. Vejam bem:
falo em sobrevivência, e não em viver bem. O primeiro é o escravo,
que se levanta às 4 horas da manhã, coloca toda a família para
trabalhar e se deita às 10 horas da noite. Trabalha demais; não tem
sábado, não tem domingo nem feriado. E, no final do mês, ainda corre
o risco de não ter a conta fechada. Mas esse produtor não tem filho na
faculdade, pois, se quiser ter, não terá dinheiro para pagar-lhe. Não dá
uma condição mínima de dignidade para sua família. Na verdade,
hoje, no campo, pratica-se o trabalho escravo no setor produtivo
brasileiro. O segundo tipo é o médio produtor. Esse já está no
vermelho, caminhando, de forma acelerada, para o empobrecimento.
Dificilmente sobreviverá.

Há ainda o grande, que tem outras atividades, outras maneiras de
manter a sua atividade, a sua propriedade, ou o que costuma usar
para lavar dinheiro. A verdade é que a coisa é séria.

Antes, o pecuarista era tido como homem rico e folgado. Hoje, isso
já não é sinônimo de folga nem tranqüilidade. Trata-se de um homem
que vê o seu patrimônio ser corroído e depreciado.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte) - Apenas para
cumprimentá-lo, nobre Deputado.

Na segunda-feira, assumimos o compromisso de aprovar um
requerimento, nesta quinta-feira, a fim de demonstrarmos a Brasília a
indignação do produtor rural de Minas Gerais. Houve a aprovação
desse requerimento, de autoria da comissão e de V. Exa.

Assim, solicitei um aparte para informar-lhe a referida aprovação.
V. Exa. está de parabéns, pois a repercussão desse evento se

estendeu pelo Estado. Fui até Uberlândia, na segunda-feira à noite, e
as pessoas disseram-me que assistiram ao evento pela TV, aliás
disseram que o debate “pegou fogo”, em virtude da indignação do
produtor.

Estamos no caminho certo, pois, mostrando a indignação do povo,
trazendo-o a esta Casa e indo aos locais, chegaremos a um resultado
desejado e encontraremos a solução para o problema do produtor
rural, que, infelizmente, tem trabalhado muito, mas recebido quase
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nada. Obrigado.
O Deputado Antônio Carlos Arantes - O produtor de café está da

mesma forma. Faz cinco anos que as contas não fecham. Neste ano,
subiu um pouco, mas não suficiente para cobrir o custo de produção;
nos últimos quatro, têm fechado no vermelho.

O café cai, mas o adubo, por exemplo, nesta semana subiu 20%; os
glifosatos, 50%. Além do que, a cada dia, as grandes empresas se
juntam, formam cartéis e transformam os produtores em reféns.

A verdade é que, dia a dia, o custo de produção sobe mais, e a
produção vale menos.

A questão do café é tão séria, que o PIB do café movimenta
R$70.000.000.000,00. Na mão do produtor passam apenas 5,6%
desse valor, o que significa dizer que ele virou escravo do mundo para
produzir café. Sem contar que todo esse produto fica nas mãos de
cinco ou seis empresas multinacionais, que manipulam todo o
mercado internacional.

O milho e a soja estão numa fase boa, mas vêm de dois anos de
prejuízos altíssimos, o que é muito sério.

Então, esse debate realizado foi muito importante, pois houve a
participação do povo, e a Assembléia deu uma grande contribuição.
Temos, agora, a responsabilidade de dar vazão a isso.

Fomos outro dia à Faemg, a fim de discutir novas formas e ações,
bem como a Brasília, para discutir outras questões, mas também a
questão da agricultura, com os Deputados Carlos Melles e Marcos
Montes.

Hoje foi apresentado um requerimento em nossa Comissão para que
fôssemos recebidos pelo Vice-Presidente José Alencar e pelo Ministro
Walfrido dos Mares Guia, que é mineiro, para que, juntos, possamos
levar uma proposta de solução para o nosso produtor.

Para terminar, Sr. Presidente, não poderia deixar de manifestar
minha satisfação com o Governador Aécio Neves no que diz respeito
à questão da telefonia celular. Graças à iniciativa do governo e à sua
ação concreta, houve uma licitação, e os Municípios mineiros
localizados em regiões que as empresas achavam economicamente
inviáveis poderão sonhar com a telefonia celular, que logo será uma
realidade. Estamos muito felizes e queremos cumprimentar o governo
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por essa iniciativa tão importante. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem
O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente, demais pares, quero

trazer também, da Bancada do PSB, o nosso sentimento pelo
falecimento do irmão do nobre colega aqui. Quero também manifestar
aqui a indignação pela morte do nosso Prefeito Inácio Murta, irmão do
nosso colega e amigo, ex-Prefeito, ex-Deputado nesta Casa, Carlos
Murta.

São muitas as intervenções sobre a segurança pública e, ao
falarmos disso, vemos que o que se mostra na realidade é a
impotência do poder público para tratar desse problema tão sério que
tem vitimado tantos e tantos brasileiros. Falamos isso pela percepção
que temos. Em uma pequena prosa com o Deputado Ademir Lucas,
chegamos a uma conclusão muito óbvia. Quem vende arma? Quem
vende munição? Tudo isso é muito controlado, porém nunca vi tanta
arma e tanta munição para as pessoas fazerem o que estão fazendo
na nossa sociedade. Há de se convir que a extensão da fronteira
brasileira de norte a sul tem realmente provocado uma inserção cada
vez maior de armamentos neste país.

Realmente precisamos ter uma definição com relação a isso. Essa
violência está cada dia mais próxima de todos nós. Parece que
estamos tratando a questão com um certo descaso. Todos os dias, os
jornais noticiam mortes, assassinatos, roubos. Agora tivemos a morte
do nosso Prefeito Inácio. É uma situação extremamente delicada e
triste. O Congresso brasileiro, a União precisam tomar uma decisão
drástica e atacar a violência.

Existem ações em Minas Gerais, no Rio, em São Paulo, e falam que
a violência está sendo reduzida, mas o País está tomado pelos
bandidos. Essa é a verdadeira situação que estamos vivendo no
Brasil. A cada dia perdemos um amigo, um companheiro, um parente.
Queremos trazer aqui essa indignação e abraçar, sobretudo,
carinhosamente, a família do André e do Carlos Murta, nesse
momento de tristeza e de dor. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Mesa da Assembléia manifesta profundo pesar
pelo falecimento do Prefeito de Coronel Murta, Inácio Murta,
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solidariza-se com a família e espera que as autoridades policiais e
judiciárias do Estado tomem providências mais enérgicas para a
rápida captura e punição dos culpados pelo assassinato do Prefeito; e
pelo falecimento do irmão do Deputado André Quintão, Sr. Bruno
Quintão.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a

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

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimentos
nº 285/2007, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas de Meio Ambiente -
aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 28/3/2007, dos
Requerimentos nºs 154/2007, do Deputado Carlos Mosconi, e
158/2007, do Deputado Dimas Fabiano; e de Turismo - aprovação, na
4ª Reunião Ordinária, em 28/3/2007, dos Requerimentos nºs
157/2007, do Deputado Jayro Lessa, e 212/2007, do Deputado Doutor
Viana; e pelos Deputados Deputados Luiz Tadeu Leite - informando
sua renúncia como membro suplente da Comissão de Segurança
Pública (- Ciente. Publique-se.); e Adalclever Lopes - informando sua
renúncia como membro efetivo da Comissão de Segurança Pública e
indicando o Deputado Luiz Tadeu Leite para a vaga de membro
efetivo da Comissão de Segurança Pública e o seu nome para a vaga
de membro suplente da Comissão de Segurança Pública na vaga do
Deputado Luiz Tadeu Leite. (- Ciente. Designo. Às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos
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do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Célio Moreira, solicitando o desarquivamento do Projeto de
Lei nº 338/2003, e João Leite, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.681/2006.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta .

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Resolução

nº 2.702/2005, da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova
as contas do Governador do Estado referentes ao exercício de 2004.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto e pela rejeição da Emenda nº 1. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Fábio Avelar, solicitando o adiamento da votação do Projeto
de Resolução nº 2.702/2005.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, de acordo com a

discussão que fiz ontem à noite, que se relaciona com os dois projetos
de resolução que tratam das contas do Governador Aécio, no
exercício de 2004 e 2005, já que há esse requerimento, deveríamos
agir para que esse adiamento seja até o dia em que for regularizada a
situação do próprio Tribunal de Contas, ou melhor, do Ministério
Público Especial junto ao Tribunal de Contas.

Deputado Ademir Lucas, V. Exa. destacou o equívoco de que o
concurso público já havia ocorrido. Na verdade, esse concurso público
ainda não se realizou, e as provas estão previstas para os dias 21 e
22/4/2007. Ainda há tempo e, sendo essa a vontade do governo, do
Ministério Público ou do Tribunal de Contas, pode-se regularizar a
situação. Em vez de apreciarmos uma matéria com falta de
pressupostos legais, que o adiamento seja aceito até a regularização
no Estado de Minas Gerais.

Como houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, por meio
de uma Adin, em 4/4/2003, isso poderia ser adiado por mais um
tempo - afinal só apreciamos as contas referentes ao ano de 2002, do
ex-Governador Itamar Franco, neste ano; logo, aguardaríamos mais
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um mês, até que se regularize o Ministério Público Especial junto ao
Tribunal de Contas. Esse é o meu encaminhamento quanto ao
requerimento, ou seja, que a matéria volte, a pauta, somente depois
da regularização.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ademir Lucas.
O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, creio que não procede,

regimentalmente, a questão levantada pelo Deputado Padre João. No
referido requerimento, há evidente prejudicialidade. Não é possível
devolver essas contas ao Tribunal, para depois novos Procuradores
as reexaminarem. As contas já receberam parecer do Tribunal de
Contas; a Comissão da Assembléia Legislativa já proferiu seu parecer,
e estamos em processo de discussão e votação. Não é possível, pois
a matéria está prejudicada. Por mais nobre que seja, o requerimento
está prejudicado, e os pareceres já foram proferidos, tanto os do
Tribunal de Contas como os da comissão pertinente desta Casa.

Sugiro a V. Exa., mesmo que de forma verbal, que não dê
seguimento ao requerimento, para podermos encerrar a discussão e
votar. Insisto, reafirmo e encerro: o Tribunal de Contas já proferiu
parecer; não há precedentes de revisão de parecer de Tribunal de
Contas já encaminhado às Casas legislativas, seja Câmara, seja
Assembléia Legislativa. Não existem precedentes de devolução ao
Tribunal para novo exame. Além do mais, já se avançou nesse
caminhar - a Comissão pertinente desta Casa já proferiu o parecer, e
estamos discutindo e preparando a votação.

Quanto a essa postulação, por mais nobre que possa ser - e o é, até
porque vem de um Deputado sério, como é o Padre João -, no meu
ponto de vista, o requerimento está prejudicado pelo andamento da
matéria, de acordo com o Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Resolução nº 3.815/2006, da
Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova as contas do
Governador do Estado referentes ao exercício de 2005. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto e pela
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rejeição da Emenda nº 1. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Fábio Avelar, solicitando o adiamento da votação do Projeto de
Resolução nº 3.815/2006. Em votação, o requerimento. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 579/2007, da
Mesa da Assembléia, que estabelece a filiação ao Regime Geral de
Previdência Social - RGPS -, a partir de janeiro de 1999, mediante o
recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - de
contribuições patronais e dos segurados, de servidores ocupantes,
exclusivamente, de cargo em comissão de recrutamento amplo da
Assembléia Legislativa. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 360/2007, do Deputado
Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Itabira o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
extraordinária de terça-feira, dia 3 de abril, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a reunião ordinária na mesma data, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
será publicada na edição do dia 3/4/2007.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/3/2007
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do Sr. Dalvino Troccoli Franca - Palavras do Sr. Gilson de Carvalho
Queiroz Filho - Palavras do Vice-Prefeito Ronaldo Vasconcellos -
Palavras do Prefeito Anderson Costa Cabido - Palavras do Sr. Apolo
Heringer Lisboa - Palavras do Padre José Januário Moreira - Palavras
da Sra. Marília Noronha - Palavras do Sr. Dalvino Troccoli Franca - 2º
Painel: Composição da Mesa - Palavras do Secretário José Carlos
Carvalho - Palavras do Secretário João Bosco Senra - Palavras da
Sra. Ana Primavesi - Registro de presença - Esclarecimentos sobre os
debates - Debates - Encerramento.

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

Carvalho - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca -  Ana Maria
Resende - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva -
Delvito Alves - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Gilberto
Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro
Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Padre João - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h14min,

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

Ata
- A Deputada Ana Maria Resende, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Destinação da Reunião
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O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do “VI Fórum
das Águas para o Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais”,
evento organizado conjuntamente pela Assembléia Legislativa, pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - Semade -; pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas -
Igam -; pelo Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas; e
pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de
Minas Gerais - Crea-MG. Nesta reunião, o 1º Painel será destinado a
exposições gerais sobre o tema, e o 2º Painel abordará os temas:
“Escassez de água: realidade ou possibilidade” e “A escassez de água
e o Plano Nacional de Recursos Hídricos”.

1º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os
Exmos. Srs. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando o
Governador do Estado, Aécio Neves; João Bosco Senra, Secretário
Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente;
Procurador de Justiça Rodrigo Cançado Anaya Rojas, Coordenador
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça do Meio
Ambiente, representando o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas
Soares Júnior; Ronaldo Vasconcellos, Vice-Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, representando o Prefeito, Fernando Damata Pimentel;
Dalvino Troccoli Franca, Diretor da Área de Informação da Agência
Nacional de Águas; Paulo Teodoro de Carvalho, Diretor-Geral do
Instituto Mineiro de Gestão das Águas; Gilson de Carvalho Queiroz
Filho, Presidente do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Minas Gerais; Apolo Heringer Lisboa, membro do
Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas; Anderson Costa
Cabido, Prefeito Municipal de Congonhas, representando o Presidente
da Associação Mineira de Municípios, Celso Cota Neto; o Revmo. Sr.
Padre José Januário Moreira, Vigário Episcopal para Ação Social e
Política Arquidiocesana, da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil; e a Exma. Sra. Marília Noronha, Presidente da ONG Nova
Cambuquira.

Registro de Presença
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O Sr. Presidente - Registramos a presença do Dr. Fernando
Cardoso, Superintendente de Desenvolvimento Sustentável,
representando o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Dr. Gilman Viana.

Palavras do Sr. Presidente
Estudiosos dos recursos hídricos vêm afirmando, já há algum tempo,

que a água poderá tornar-se, no século em que estamos vivendo, um
bem natural estrategicamente mais precioso que o petróleo. A
previsão se fundamenta na distribuição irregular da água doce no
planeta, na escassez do produto em algumas regiões e na tendência
de agravamento desse quadro, em decorrência da degradação
ambiental e da ausência de políticas globais capazes de contê-la.
Muito apropriadamente, a ONU estabeleceu o problema da escassez
como tema central a ser debatido em todos os países por ocasião do
Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março. A intenção da
ONU é colocar o assunto nas agendas governamentais, para difundir
a consciência da situação crítica dos recursos hídricos e adotar
providências para que ela não se torne ainda mais aguda. O que se
observa no planeta em relação à distribuição irregular e à escassez
dos recursos hídricos também se constata, de maneira geral, no
Brasil. Áreas de grande abundância de água contrastam com outras
de extrema carência, com indicativos de aumento desse desequilíbrio.
O mesmo cenário se repete em Minas Gerais, síntese histórica das
diferenças geográficas, socioeconômicas e das mazelas ambientais
do País.

O alerta da escassez pode parecer fantasioso para quem não sente
os efeitos da falta de água ou para quem espera que continuaremos a
ser, eternamente, a caixa d’água do País - como se os recursos
hídricos fossem inesgotáveis. Se temos hoje uma situação de
abastecimento regular em boa parte do Estado, principalmente nos
centros urbanos, temos também um quadro de acentuada carência
em algumas regiões, principalmente no Norte de Minas e nos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. E temos um forte ingrediente para o
agravamento da situação: o descuido com a natureza, com a
preservação dos mananciais hídricos. Tal descuido se revela, por
exemplo, na expansão desordenada dos centros urbanos; na
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crescente impermeabilização dos solos; na intensa remoção da
cobertura vegetal natural; na contaminação dos aqüíferos; nas
práticas agrícolas que desconsideram os componentes fundamentais
das bacias hidrográficas, entre outras formas de interferência do
homem no meio ambiente. Não é por acaso que dezenas de cursos
d’água mineiros, antes perenes, se tornaram intermitentes ou
simplesmente secaram; desapareceram.

O que fazer para reverter a degradação ambiental e preservar os
recursos hídricos? Em primeiro lugar, é preciso ter políticas públicas
adequadas e um conjunto de leis que lhes dêem sustentação. Nesse
aspecto, podemos afirmar que o Estado de Minas Gerais está muito
bem servido. Temos uma legislação das mais avançadas e um
sistema de gerenciamento das águas dos mais modernos do mundo.
Esse sistema é baseado no compartilhamento de informações e ações
entre os órgãos públicos e a sociedade, na cobrança pelo uso da
água, na implementação dos Comitês de Bacias Hidrográficas e das
Agências de Bacias Hidrográficas, instâncias fundamentais para
operacionalizar e dar sustentação financeira ao sistema. A questão a
que ainda estamos presos é como dar o passo à frente, como passar
de um arcabouço legal e estrutural para seu funcionamento prático e
como transformar programas e boas intenções em políticas públicas
de fato. Temos, por exemplo, já formados 29 dos 36 Comitês de
Bacias Hidrográficas previstos para o Estado, mas apenas 2 deles
contam com plano diretor, instrumento indispensável para a
operacionalização do sistema. Sabemos que a montagem dessa
estrutura depende de recursos humanos e financeiros, nem sempre
disponíveis na administração pública, mas é oportuno lembrar que ela
depende também de um bom entendimento entre os órgãos
governamentais envolvidos, nos âmbitos estadual e federal e de
integração e esforço conjunto para a consecuçâo dos objetivos
propostos. É fundamental também que, paralelamente ao bom
funcionamento do sistema estadual de gerenciamento dos recursos
hídricos, sejam implementadas ações de educação ambiental, para
que cada cidadão se conscientize da importância de ter atitudes que
contribuam para preservar esse bem tão precioso, que é a água. Nas
questões ambientais, degradar é fácil e rápido. Recuperar é
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dispendioso, complexo e demorado. Depende de nós todos,
representantes dos poderes públicos, das entidades da sociedade civil
e cidadãos, de modo geral, melhorar ou tornar mais crítica a situação
dos nossos recursos hídricos.

Queremos agradecer às autoridades que aqui compareceram, aos
expositores e debatedores, aos demais presentes e a todas as
pessoas e instituições que contribuíram para a realizaçâo deste
evento. Fazemos um agradecimento especial às entidades de apoio,
aos patrocinadores e às instituições parceiras neste evento, que são o
Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, o Instituto Mineiro de Gestão das
Águas, o Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas, o
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas
Gerais e o Instituto Ekos para o Desenvolvimento Sustentável.
Esperamos que este evento contribua para avançarmos nas questões
propostas, para que deixemos para as gerações futuras um panorama
mais propício ao uso e à preservação das águas. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Paulo Teodoro de Carvalho
Gostaria de cumprimentar a Mesa, primeiramente, na pessoa do

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, em nome de quem
também cumprimento todos os parlamentares presentes nesta egrégia
Casa; o Dr. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais; o
Secretário João Bosco; o Procurador Rodrigo Cançado, representante
do Ministério Público; o Dr. Ronaldo Vasconcellos, nosso Vice-
Prefeito; e o Pe. Januário, meu amigo, em nome dos quais
cumprimento toda a Mesa.

Minhas senhoras e meus senhores, falar da importância da água é
“chover no molhado”, embora chover no molhado seja também muito
importante para nós, que trabalhamos com recursos hídricos.
Enquanto chovemos no molhado, reabastecemos os nossos
mananciais hídricos, tão necessários para sua utilização no período
de estresse hídrico que se aproxima. Ontem, tivemos a bênção de
uma grande chuva fechando essa temporada de verão, e, muito
embora as previsões não sejam agradáveis para o período seco que
se inicia, esperamos ter algumas chuvas de agora até setembro. Para
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todos os efeitos, o nosso evento foi abençoado com a chuva de
ontem. Os quatro anos da primeira gestão do Governador Aécio
Neves podem ser separados em dois períodos bem distintos: o
primeiro, em que tivemos dificuldades financeiras muito grandes, com
o caixa baixo e muitas dívidas, até que, há dois anos, ficamos felizes
com o déficit público zerado. A partir de então, o Estado pôde
começar a crescer, incluindo as atividades voltadas para a gestão dos
recursos hídricos. Foram muitas as dificuldades, mas também
conseguimos alguns ganhos, graças à determinação do Governador
Aécio Neves e do setor ambiental capitaneado pelo Secretário José
Carlos Carvalho, que, diuturnamente, nos cobrava ações visando ao
fortalecimento da gestão dos recursos hídricos e sua consolidação,
por meio da criação dos comitês de bacias hidrográficas. Foi por essa
razão que, hoje, temos a maior parte das nossas unidades de
planejamento e gestão já coberta por comitês devidamente
estruturados, e das sete restantes que têm suas comissões
provisórias em prol da formação do comitê, algumas desenvolvem
trabalhos como se fossem comitês. Ainda hoje à noite, teremos o
lançamento do livro da descida ecológica feita no Rio Todos os
Santos, capitaneado pela D. Alice, nossa companheira do dia-a-dia na
gestão dos recursos hídricos, no Estado.

Agora, sim, desde o decreto que regulamentou o Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro -, os recursos
destinados à revitalização das bacias hidrográficas de domínio do
Estado começaram a aparecer. E com os recursos desse Fhidro,
daremos um passo muito grande para a consolidação dos comitês de
bacias hidrográficas. Tanto isso é verdade que o Secretário José
Carlos determinou que o Fhidro financiasse também a implementação
dos instrumentos de gestão das bacias hidrográficas. E, a partir da
implementação desses instrumentos de gestão, concluiremos um ciclo
importantíssimo para a consolidação do sistema, com a criação de
agências de bacias hidrográficas e o estabelecimento da cobrança
pelo uso da água no Estado de Minas Gerais. É um passo gigantesco.
Estou vendo no auditório o companheiro Lupércio, Presidente
Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas, com o Mauro da Costa
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Val. Cumprimentando-os, estendo meus cumprimentos a todos os
Presidentes e integrantes de comitês de bacias hidrográficas e das
comissões pró-comitês do Estado de Minas Gerais, uma força
importantíssima na condução da gestão dos recursos hídricos no
nosso Estado. Basta dizer que o Igam, com toda a sua força de
trabalho, tem menos de 200 servidores e, nos comitês e nas
comissões, somamos uma força de mais de 2 mil pessoas, que
formam esse braço forte, uma extensão da ação do órgão gestor do
Estado. Finalizando as minhas palavras, gostaríamos de estender o
nosso reconhecimento a todos vocês por tudo o que temos
conseguido na gestão dos recursos hídricos, graças à ação diuturna
dos membros dos comitês de bacias hidrográficas e das comissões
pró-comitês. E, por último, quanto a este VI Fórum das Águas, muito
importante para todos nós, quero dizer que, de alguns anos para cá,
conseguimos a parceria forte desta egrégia Casa, a Assembléia
Legislativa, e do Crea, o que fortaleceu este evento, que já era
patrocinado pelo órgão gestor e pelos comitês de bacias hidrográficas.
Assim, gostaria de parabenizar todos os envolvidos na sua
organização, agradecer a colaboração de todos esses parceiros e
patrocinadores e desejar a todos nós três dias de pleno êxito durante
a realização deste fórum, em que discutiremos importante tema:
“Enfrentando a escassez de recursos hídricos”. Muito obrigado a
todos.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o Sr.
Dalvino Troccoli Franca.

Palavras do Sr. Dalvino Troccoli Franca
Bom dia. Gostaria de dispor de um minuto da atenção dos senhores

para, primeiro, agradecer o convite feito à ANA e confraternizar com
este encontro dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário nesta
Casa, que representa o plenário democrático diante do que dispõe a
Lei nº 9.433, que trata dos comitês.

A essência dos comitês está na força dos comitês em cada local dos
rios, que podem ser de domínio da União ou de domínio dos Estados.
A Agência Nacional de Águas tem seis anos de existência. Neste ano,
estamos comemorando os 10 anos da Lei nº 9.433, a Lei das Águas, e
a década da água e da cultura. Esse ponto é importantíssimo,
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principalmente para mim, que fui designado pela Diretoria Executiva
Colegiada da agência como responsável por levar à frente as relações
da água com a cultura, em função do decreto presidencial que
estabelece que nos próximos 10 anos viveremos a década da água e
da cultura, ou seja, abordaremos a relação da água com as artes
plásticas, com a história, com o cinema. A agência vem
desenvolvendo um trabalho sobre a história da gestão da água
através dos séculos, juntamente com os governos dos Estados. Nos
próximos dois anos, pretendemos publicar um livro sobre a gestão da
água do séc. XVII ao séc. XX, fortalecendo os aspectos da cultura
popular e da cultura erudita na gestão das águas.

O ponto fundamental é que a agência é um instrumento de que a
sociedade dispõe para garantir a eqüidade e a justiça social na
distribuição da água às populações. Como nordestino, como
pernambucano, faço um destaque em relação ao semi-árido. Temos
uma população de mais de 17 milhões de pessoas que não têm
acesso à água, que estão abaixo da linha de pobreza. São 17 milhões
de companheiros que vivem em absoluta escassez de água e de
alimento, na fronteira da fome, e que têm a expectativa de que o
esforço na segurança alimentar possa ter de nós, gestores da água,
uma contribuição significativa. Essa é a mensagem que trago ao povo
de Minas com relação à grande força que tem na gestão das águas;
não H2O mineiro, mas H2O do povo brasileiro. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Gilson de Carvalho Queiroz Filho
Cumprimento o Deputado José Henrique, na pessoa de quem

cumprimento os demais parlamentares e autoridades da Mesa.
Cumprimento os militantes da área ambiental, que, preocupados com
a questão dos recursos hídricos, se reúnem mais uma vez para tratar
do assunto. Parafraseando meu amigo Paulo Teodoro, falar sobre a
importância da água neste fórum é chover no molhado. Na realidade,
importantes são as ações que serão geradas a partir dos debates, o
desenvolvimento técnico que obteremos através dos cursos para os
militantes da área ambiental. Importante é fazer crescer cada vez mais
a consciência sobre a questão da água no nosso planeta.

Além de participar deste evento, o Crea-MG está trabalhando em 60
encontros preparatórios do Congresso Nacional de Profissionais, que
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ocorrerá em agosto, no Rio de Janeiro. Nesses encontros, a
discussão fundamental é o desenvolvimento econômico, mas o
desenvolvimento econômico sustentável. Essa tem sido a tônica das
discussões do nosso conselho, o que pode ser observado nas
diversas parcerias que temos feito. Neste momento, quero provocar e
chamar novamente todos os parceiros que têm trabalhado na questão
das fiscalizações preventivas e integradas das bacias para que dêem
o melhor de si e consigam tratar das bacias como uma questão
abrangente. O Crea de Minas Gerais está trabalhando com os Creas
de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e já estão em fase final
de planejamento algumas ações de fiscalização das bacias que
ultrapassam os limites dos Estados. A Bacia do Paraíba do Sul será
nossa primeira experiência com a fiscalização dos Creas dos três
Estados. Convidamos todos os órgãos ambientais que participaram
conosco nas últimas fiscalizações para fazermos um bom trabalho.
Desejo um bom trabalho a todos e que tenhamos um bom encontro.
Muito obrigado.

Palavras do Vice-Prefeito Ronaldo Vasconcellos
Bom-dia a todas e a todos. Cumprimento a Mesa Diretora dos

nossos trabalhos com um certo pesar, porque está composta,
majoritariamente, pelo gênero masculino. E, em um seminário que irá
tratar da questão das águas, acho que deveríamos ter outras pessoas
acompanhando a nossa salvadora Marília, caso contrário seria uma
votação por unanimidade. É um prazer e um privilégio participar deste
evento em nome da Prefeitura de Belo Horizonte.

Quero falar rapidamente sobre duas questões. Em primeiro lugar,
quero falar da cidade de Belo Horizonte, porque há uma afinidade
entre a Prefeitura e a Copasa nos serviços de água e esgoto. Talvez
as pessoas não saibam que a Prefeitura é acionária da Copasa, em
um processo que serviu de referência para o País, quando da votação
e sanção pelo Presidente Lula, em 5 de janeiro deste ano, da política
nacional de água e esgoto, para alguns, ou da política federal de
saneamento ambiental, para outros. É importante que as pessoas
saibam que esse relacionamento da Prefeitura de Belo Horizonte com
a Copasa serviu de referência para o texto final da política nacional de
água e esgoto, ou de saneamento básico, ou de saneamento
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ambiental. Mas há uma interface positiva nessa questão, até porque, a
cada mês, a Copasa repassa para a Prefeitura de Belo Horizonte 4%
do seu faturamento. Todo esse dinheiro é gasto de acordo com o
Conselho Municipal de  Saneamento Ambiental da Prefeitura -
Comusa -, numa participação paritária, democrática, para a extensão
do serviço de água e esgoto na cidade de Belo Horizonte. Dentro do
critério de águas pluviais, começamos agora um trabalho para que a
cidade de Belo Horizonte, por meio de suas edificações, faça um
aproveitamento adequado das águas da chuva. O Prefeito Pimentel já
criou, por decreto, um Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e
Ecoeficiência. Queremos desenvolver esse trabalho, além de outros,
nessa área. Sei que estou falando para um fórum de pessoas
qualificadas, pessoas que conhecem a questão da água mais do que
nós, que vivemos esse assunto há alguns anos. Sou da época em que
o DRH foi transformado em Igam, em 1987. Eu era Deputado Estadual
e fui o relator desse processo. O DRH somente não foi extinto por
causa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Transformamos o DAE em DRH. Em 2000, com a orientação do José
Carlos Carvalho, participei da criação da Agência Nacional de Águas,
que só se tornou democrática e participativa após a ação da Câmara e
do Senado Federal. Fiz essas rápidas considerações para a reflexão
dos senhores e das senhoras, embora reconheça que a capacidade
técnica de vocês seja muito maior.

Dirijo uma palavra às pessoas do interior aqui presentes. Eu e o
Prefeito Fernando Pimentel entendemos que Belo Horizonte não é
uma cidade dos belo-horizontinos, mas de todos os mineiros e
mineiras. Peço licença aos meus conterrâneos de Belo Horizonte para
saudar aqueles que vieram do interior, para que se sintam em casa e
visitem a Praça Carlos Chagas, o Parque Rosinha Cadar e o Parque
Municipal. Para entrarem nesses lugares ainda é de graça. Quem não
gostar da coisa pública e acreditar que, como Vice-Prefeito, eu esteja
fazendo propaganda de Belo Horizonte, pode ir ao Mercado Central. A
entrada é gratuita, mas o consumo é pago. Um bom fórum para todos
nós. Muito obrigado.

Palavras do Prefeito Anderson Costa Cabido
Bom dia a todos. Na pessoa do 2º-Vice-Presidente da Assembléia
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Legislativa, Deputado José Henrique, agradeço o convite feito à AMM
para que estivesse aqui representada e pudesse manifestar-se em
nome dos Municípios de Minas Gerais. Saúdo todos os presentes e,
na pessoa da Deputada Elisa Costa, cumprimento todos os
Deputados desta querida Casa. Gostaria apenas de falar sobre a
importância, cada vez maior, de os Municípios participarem de
debates como este, pois, muitas vezes, notamos e sentimos a sua
ausência.

Quando se discute a questão da água, o pano de fundo é sempre o
desenvolvimento sustentável, que precisa originar-se no local, pois
parte de dentro para fora e se inicia nos Municípios. Como
representante de todos os outros Municípios mineiros e da AMM,
apelo para que seja discutida neste fórum a efetiva participação dos
Municípios na elaboração das políticas públicas voltadas para a
gestão das águas, pois notamos que estão à parte desse debate,
quando deveriam ser dotados de uma melhor infra-estrutura e
condição para exercer a fiscalização e a sua própria política pública
em relação às águas. Os comitês exercem um papel muito importante,
mas se distanciam dos Municípios. É importante que isso não
aconteça, que haja essa aproximação e que o controle social seja
ampliado a partir da participação da sociedade organizada de cada
Município.

Sem pretender alongar-me, embora a tentação seja muito grande,
em nome dos Municípios mineiros, gostaria que ficasse bem clara a
importância de essa discussão passar ou iniciar-se nos Municípios,
pois é onde acontecem os fatos. Não adianta pretendermos criar uma
única política para os 853 Municípios. É preciso que os Municípios
tenham condições de elaborar a sua própria política, pois cada um
sofre uma ameaça diferente. Congonhas sofre a ameaça da
mineração. Outros sofrem a ameaça da contaminação das águas. É
muito importante que essa discussão aproxime os Municípios.

Estou muito feliz de ver à nossa Mesa representantes dos governos
federal, estadual e municipal, mas não tenho a certeza de que haja
neste fórum a mesma representatividade. Não vi nenhum outro
Prefeito a não ser o nosso Vice-Prefeito Ronaldo Vasconcellos. Talvez
não estejam presentes outros representantes dos Municípios e das
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suas Prefeituras. É preciso que a discussão de políticas públicas das
águas passe, necessariamente, pelos Municípios mineiros. Estamos
muito preocupados e muito interessados em participar deste debate e
desta discussão. Fico feliz com a abertura para se fazer esse alerta. É
preciso que avancemos na descentralização. Foi dito aqui que os
consórcios são os braços da nossa política de gestão das águas, mas
as mãos são os Municípios.

Obrigado e um bom dia a todos.
Palavras do Sr. Apolo Heringer Lisboa

Bom dia a todos. Cumprimento o Deputado José Henrique, que
dirige esta reunião; os demais Deputados presentes; o Governador
Aécio Neves, tão bem representado pelo companheiro José Carlos
Carvalho; os Srs. Dalvino Franca, da ANA, e João Bosco, da
Secretaria de Recursos Hídricos, que aqui representam o governo
federal; Lupércio, Coordenador do Fórum Nacional de Comitês; Mauro
Costa Val, Coordenador do Fórum Mineiro de Comitês; e todos os
companheiros do movimento social e das ONGs.

Nesta oportunidade, cabe apenas reafirmar alguns princípios. No
Brasil, não há escassez de água. Há diferenças climáticas regionais,
mas com água suficiente para a vida e para a economia. O que há no
Brasil é falta de gestão competente das águas. Em todas as regiões,
do Sul do Brasil ao semi-árido, a má gestão se vê pela qualidade
poluída de nossos rios, pela impermeabilização do solo, pelo
desmatamento e pela falta de respeito à vazão ecológica a que os
peixes têm direito.

Os peixes dependem da água para viver. Por isso, em uma
sociedade em que o lucro é a única coisa que movimenta os
dirigentes públicos, os peixes estão trazendo a racionalidade para a
espécie humana. A racionalidade trazida pelos peixes e ditada pela
necessidade de sobrevivência é referência para os seres humanos. A
defesa dos rios para os peixes é a defesa da própria espécie humana.

A Lei nº 9.433, de 1997, e muitas congêneres estaduais estão
completando 10 anos. É a lei mais democrática do Brasil, porque
coloca a gestão do território das bacias hidrográficas na mão de
empresários - a meu ver, a parte da sociedade civil mais encorpada e
poderosa -, dos movimentos sociais representados por entidades
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sociais e do governo, que, muitas vezes, é minoria. A sociedade civil,
os empresários e o governo podem dirigir a gestão das águas pelos
comitês de bacia hidrográfica. Essa é a grande novidade democrática
no Brasil. Porém, nem sempre os comitês estão sendo respeitados,
porque, como propõem a descentralização da gestão, mexem com
interesses políticos centralizados. Aí está o problema. Há pessoas que
não querem a descentralização da gestão, e outras não querem
perder o poder, porque tudo tem sido discutido nos gabinetes. Estes
não querem discutir com a comunidade, com outros usuários da água.
Os pescadores têm direito, o setor hidroelétrico tem direito, os
irrigantes têm direito, as crianças têm direito de nadar no rio. Todos
têm direito. Por isso, é preciso haver pactuação de interesses, e o
comitê é o ambiente salutar para essa gestão dos rios.

Quero apresentar uma questão muito oportuna sobre o Rio São
Francisco. Precisamos fazer um novo manifesto dos mineiros em
defesa das águas do São Francisco. Minas não pode lavar as mãos
em relação as águas do São Francisco. Minas não tem o direito de se
omitir porque não há causa mais importante no momento do que a luta
por um programa de gestão com inclusão social do semi-árido
brasileiro, dos 900.000km2. Os nove Estados, incluindo o Vale do
Jequitinhonha, o Vale do São Francisco, a região do Norte de Minas
para baixo, toda a região do semi-árido, têm que ter prioridade na
gestão das águas no Brasil porque é uma questão vital para a
população sertaneja. Faço referência à expressão do Dalvino de que
não se trata de H2O para Minas Gerais, mas para o povo brasileiro, e
queremos peixes nessa água. E não só para a elite, que comanda a
indústria da seca no Nordeste e mantém o povo na fome e na miséria
há séculos, como bem demonstrado pelos estudos de Celso Furtado.

Nosso movimento contra a transposição do São Francisco, que tem
sido levado como a força de choque, sem esmorecer, pelo movimento
social mineiro e pelas ONGs, realizará uma manifestação que sairá da
Assembléia no dia 23, na sexta-feira, às 11h30min, em direção à sede
do Ibama, que simboliza a agressão à vontade do Comitê de Bacias
do São Francisco, tomando decisão política com 30 ou 40
condicionantes de um projeto que não dá para aceitar. Somos a favor
de água para o semi-árido de todo o Brasil, incluindo o nordeste
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setentrional. A Agência Nacional de Águas apresentou um atlas do
Nordeste, propondo 330 obras pequenas e médias para Municípios
com 5 mil habitantes ou menos, atingindo quase 30 milhões de
pessoas em nove Estados. Essa é uma proposta muito oportuna para
discutirmos e encontrarmos uma solução para o sertanejo, o retirante
que foi representado por Portinari, que acreditava no que dizia, não
usava a pintura para fazer chantagem emocional pela indústria da
seca.

Gostaria de propor que a estratégia do movimento contra a
transposição fosse a seguinte: expor os nomes e as fisionomias dos
políticos mineiros que têm poder de decisão sobre essa questão,
apresentar suas posições publicamente em painéis na internet, a
começar pelo Vice-Presidente José Alencar, mineiro, pelos Ministros
mineiros de todos os partidos, pelos partidos mineiros, pelos
Deputados Estaduais e Federais e pelos Ministros do Supremo
Tribunal Federal que estão decidindo, sobretudo o Ministro Sepúlveda
Pertence, que deu um voto lamentável. Temos que expor os nomes e
as fisionomias desses políticos, representantes e líderes para que o
povo saiba quais são suas opiniões, tanto dos que são
ostensivamente a favor da transposição, quanto daqueles que ficam
em cima do muro, defendendo a revitalização com eufemismos, sem
coragem de falar o que pensam. O povo tem o direito de conhecer a
opinião de seus representantes. De outra forma, a democracia não
tem sentido. Para que ter um parlamento, se os políticos não falam o
que pensam?

Parabenizo os Deputados desta Assembléia que se têm manifestado
de forma clara e que se articulam também em nível nacional.
Queremos expor os nomes e as fisionomias para que o povo saiba o
que as pessoas pensam e para provocá-las para o debate. A
estratégia é fugir do debate. Não encontramos ninguém para defender
a transposição nos debates que fazemos nos Estados do Brasil.

Há as propostas das barragens. A Codevasp contrata empresas que
estão há dois ou três meses no Vale do Rio das Velhas, andando pelo
Paracatu, pelo Vale do Urucuia e pelo Abaeté, entrevistando e
fazendo projetos de engenharia para construir barragens que mudarão
a temperatura da água e impedirão a reprodução dos peixes e a
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piracema, contrariando a vontade de todos.
Quando expus esse argumento, um amigo me disse que isso não

passaria pelo licenciamento em Minas Gerais. Todos ficaram
tranqüilos. Quero fazer um alerta: se houver outorga federal para
transpor água do São Francisco, os estudos mostram a falta de
disponibilidade hídrica durante todo o tempo para essa obra. Aí, faz-se
a transposição independentemente de barragens, não haverá pedido
de licença. Depois, diante da escassez e das incertezas das
mudanças climáticas, Minas Gerais será obrigada a construir
barragens a fim de destinar água não apenas para agricultores, mas
também para abastecimentos humano e animal.

A briga assim, virá para dentro de nosso Estado, separando
produtores, empresários, movimentos sociais e defensores da vida no
rio. Minas não pode ficar dentro da estratégia federal, que está,
principalmente, a serviço do Ceará, cujo objetivo é a produção de
frutas de exportação e a criação de camarões pela elite nordestina,
porque a água que vai para açudes lá está há 100 anos, não chega
nunca ao pobre. Minas precisa criar uma estratégia mais abrangente:
propor adiante, e não ficar na defensiva, sendo contornada pela
estratégia da transposição, que não pode ir à frente, não pode ser
iniciada. Se for iniciada, não pode continuar. No dia em que os
Estados da Bacia do São Francisco, diante das mudanças climáticas e
da má gestão das águas, não puderem enviar água para lá e tomarem
alguma atitude, haverá uma guerra civil no Brasil por causa de uma
política oportunista. Por que oportunista? O problema é a gestão do
semi-árido. A água é necessária ao Norte de Minas, Vale do
Jequitinhonha, sertões da Bahia, Pernambuco e Sergipe. Mas, nesses
lugares, existem rios perenes, um canal de água não resolverá o
problema. Os rios estão lá. Como levarão água para quem mora a
2km? Qual é o pobre que poderá comprar 2km de canos e pagar a
conta da eletricidade? Isso é conversa fiada.

Os projetos realizados pela ANA e o trabalho de articulação do semi-
árido, que reúne mais de 500 ONGs, além do trabalho da Igreja,
propõem o aproveitamento da coleta de água de chuva, que é
suficiente, mas concentrada em três meses do ano. Essa coleta
poderá criar obras locais fazendo com que a água chegue ao produtor
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rural e a empresas familiares por gravidade. Isso melhorará a situação
dessas pessoas, que ainda estão lá porque contam com alguma água.
Caso contrário, já teriam deixado a região. Precisamos tirar a mentira
de nossas vidas. O grande problema da transposição do São
Francisco é a mentira. Perguntei ao Bispo D. Luís Cappio, há 10 dias,
em Salvador, quando participamos de uma manifestação, por que
havia uma maldição nessa transposição. Ele me respondeu que isso
acontece por causa da mentira. É um projeto mentiroso, suspeito de
corrupção. Não podemos deixar que aconteça para depois pagarmos
a conta, ou seja, mais impostos. Hoje, a vida é cobrada: tudo que
fazemos temos de pagar. Não temos o direito de viver se não tivermos
dinheiro.

Encerrando, já que o tempo aqui passa mais depressa que em
outros lugares - existem dias em que o tempo não passa -, peço a
vocês que concordam com a minha proposta que participem desta
manifestação, na sexta-feira, saindo daqui às 11h30min. São apenas
três quarteirões. Será uma manifestação pacífica, bonita e bem
organizada. Não será apenas para estudantes, mas também para
quem desejar participar, como professores. Os Deputados também
podem fazer manifestações, foi assim que começaram suas carreiras
políticas. Manifestação também pode contar com a presença de
Secretários de Estado e Governador. Por que não?

Solicito também que fiquemos de pé para aplaudirmos o Bispo D.
Luís Cappio, como desagravo pelos ataques que recebeu, há três
dias, durante uma entrevista que o Ministro Ciro Gomes concedeu à
Rádio Itatiaia ridicularizando o Bispo, que arriscou e está disposto a
arriscar sua vida pela causa do povo pobre e pela causa do São
Francisco.

Peço que aplaudamos, de pé, o Bispo D. Luís Cappio, nosso grande
líder no São Francisco.

- Procede-se aos aplausos.
Palavras do Padre José Januário Moreira

Bom dia a todos. Gostaria de saudar a Mesa, na pessoa do
Deputado José Henrique, e também os demais presentes. Quero
manifestar a alegria de estarmos nesta Casa, no VI Fórum das Águas.
Venho representar o D. Célio, Presidente da Regional Leste II, que
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abrange os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
Estamos vivendo atualmente no Brasil a Campanha da Fraternidade,

que adota a temática da Amazônia. Queremos justamente convocar
as brasileiras e os brasileiros a dar uma atenção toda especial a essa
realidade, que envolve as questões ambiental, social e econômica.
Este fórum parte justamente dessa realidade e é voltado
especificamente para Minas Gerais, por causa dessa questão que
vivenciamos aqui, da bacia das águas.

A Arquidiocese de Belo Horizonte está à frente da condução da 11ª
Romaria das Águas e da Terra, que acontecerá em agosto,
justamente para defender e atuar de forma bem concreta em relação à
discussão que este fórum se dispõe a fazer, que é exatamente a
gestão das águas, defendendo ações coerentes para a preservação
da água e da vida. Preocupa-nos muito como Igreja que, em diversas
situações, a questão econômica, o lucro, seja colocada acima da vida
e que o aspecto social permaneça esquecido. Mesmo com o empenho
em políticas públicas e com iniciativas que às vezes adotamos,
corremos atrás quando falhamos em determinadas iniciativas. Toda a
questão ambiental nos preocupa, e estamos trabalhando muito.

Sobre a transposição das águas do São Francisco, há bastante
serenidade da Igreja justamente na defesa da Bacia do São
Francisco. Que essa transposição não aconteça enquanto não seja
totalmente revitalizada a realidade da nossa bacia, das nascentes;
que haja a preservação das águas em vez de partirmos para esse
projeto. Estamos solidários com o caminho que está sendo percorrido.

Palavras da Sra. Marília Noronha
Bom dia a todos. Saúdo a Mesa e todas as autoridades presentes.

Eu não poderia deixar de cumprimentar os Vereadores da minha
cidade, que estou identificando daqui; isso já é um compromisso com
aquilo pelo qual lutamos há sete anos. Não poderia também deixar de
destacar duas pessoas. A primeira é Mauro da Costa Val, que nos
convidou. Pela primeira vez, o Circuito das Águas consegue estar
presente num evento desta natureza.

Acho que isso já caracteriza uma evolução no processo. Quero
saudar um dos mais nobres Deputados que conheci, Laudelino
Augusto. Fui escolhida para representar todas as ONGs do Circuito
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das Águas, numa luta que já dura sete anos e que nos levou até à
Presidência da República e à Casa Civil, para questionamentos.
Fomos muito bem recebidos lá, mas, infelizmente, nunca
conseguimos ser recebidos pelo Governador do Estado. Por isso,
peço ao Secretário de Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, que
fique atento à nossa questão, porque temos o maior potencial
hidromineral em águas mineralizadas e gaseificadas do planeta Terra.
Essa singularidade deve ser observada quanto às multinacionais
predatórias. Está havendo um processo muito perigoso no Sul de
Minas, e pedimos o comprometimento não só dos Deputados desta
Casa, mas também do governo Aécio Neves. É por isso que estamos
aqui. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Dalvino Troccoli Franca
Como alguns colegas da platéia gritaram porque não me levantei em

solidariedade ao bispo, quero dizer que a Agência Nacional de Águas
é um órgão de Estado, e não um órgão de governo. Em relação à
postura emocional quanto à transposição, em nome da Agência,
transmiti, em algumas entrevistas, como na de hoje, sua posição
sobre a retirada, a disponibilidade e a necessidade de água para as
populações necessitadas no Nordeste meridional.

Quero ressaltar que o meu irmão foi Presidente da Comissão de
Direitos Humanos da CNBB e Secretário de Justiça do Estado de
Pernambuco na gestão do Dr. Miguel Arraes; que desenvolvi um
importante e grande trabalho junto à CNBB e realmente acho uma
posição esquizofrênica juntar igreja com decisões de Estado, ainda
mais quando um padre, um bispo, numa atitude de suicídio, faz greve
de fome, provocando demandas que os senhores não sabem. Na
Agência, bispos da Região Nordeste, do Ceará, da Paraíba e do Rio
Grande do Norte estão querendo fazer manifestações de greve de
fome para que decidamos quem deve morrer, se aquele que está aqui
embaixo ou aquele que está lá em cima. Vamos colocar a pauta da
discussão em um nível lógico, puro e sem mentiras. É uma agressão
dizer que há mentiras. Não há mentiras e acusação de fraudes, de
atitudes nossas de governo. O que está acontecendo são atitudes
levianas, que misturam profundamente uma causa justa com
acusações levianas de corrupção e o envolvimento de solidariedade
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com uma atitude que não é catolicamente cristã e justa.
O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavél, o
Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -, o Fórum Mineiro de
Comitês de Bacias Hidrográficas e o Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais manifestam
seus agradecimentos às autoridades que participaram deste fórum.

2º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente (Deputado Wander Borges) - A Presidência
convida a tomarem assento à Mesa os Exmos. Srs. José Carlos
Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, representando o Governador do Estado, Aécio Neves;
João Bosco Senra, Secretário Nacional de Recursos Hídricos do
Ministério do Meio Ambiente; Shelley de Souza Carneiro, Secretário
Adjunto de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
a Exma. Sra. Ana Primavesi, Doutora em Engenharia Agronômica
pela Universidade Rural de Viena; e o Deputado Sávio Souza Cruz,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa.

Palavras do Secretário José Carlos Carvalho
Exmo. Deputado Wander Borges, em cuja pessoa cumprimento as

demais autoridades da Mesa; Exmo. Deputado Sávio Souza Cruz, em
cuja pessoa quero saudar os demais Deputados, meus amigos,
dirigentes e membros dos comitês de bacias hidrográficas, aqui, em
tão grande número, e todos aqueles que se reúnem em torno do 6º
Fórum das Águas, na verdade, os pronunciamentos das autoridades
que me antecederam falam por si a respeito do tema que nos reúne
nesta manhã.

Gostaria de aproveitar os pronunciamentos daqueles que me
antecederam para aduzir algumas considerações e reflexões a
respeito dos temas que foram abordados, especialmente, o tema da
nossa reunião, que trata da escassez de água. Quero deixar uma
pergunta sobre essa escassez, se ela é uma realidade ou uma
possibilidade.

Antes de refletir sobre essa pergunta tão instigadora, acho
importante dizer que, quando estamos falando de água, é da vida que
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estamos falando. Se entendemos que estamos falando da vida, não
podemos permitir que o debate desse tema fique restrito a uma visão
meramente econômica e utilitarista do uso da água. Temos de
imaginar que o debate sobre a gestão das águas vá além dessa
forma, porque estamos falando de um recurso essencial à vida. É
muito comum fazer comparações da água com outros recursos
naturais importantes para a economia, para chamar a atenção para o
tema. É muito comum acontecer isso, principalmente, quando
comparamos a água com o petróleo, concluindo que poderemos ter
um problema geopolítico sério. É sempre bom lembrar que o homem
consegue viver sem o petróleo, mas não consegue viver sem a água.
Essa questão é crucial e deve orientar e pautar nossas discussões.
Por isso, quero destacar, uma vez mais, a importância deste fórum, já
realizado pela sexta vez, nos dois últimos anos, com a participação da
Assembléia Legislativa, do Fórum de Comitês, do Conselho Regional
de Engenharia e Arquitetura, do Governo do Estado, enfim, de todos
aqueles que colaboram para que ele possa ser realizado de maneira
adequada.

Quando refletimos sobre a escassez, sobre uma realidade ou uma
possibilidade, se avaliarmos os padrões internacionais de escassez,
como mencionou aqui o Prof. Apolo Heringer, veremos que não
teríamos propriamente uma escassez física de água, em razão do
nosso regime de chuva e do nosso regime climático, porque, mesmo
em nossas regiões do semi-árido, temos de 500 a 600mm de chuva
por ano.

Em uma região que chove de 500mm a 600mm por ano, se houver
um bom esforço de gestão de água, um bom esquema de reservação
local de água e todas as providências de gestão, seguramente a
escassez se tornará bem menos importante que a de outras regiões
onde chove de 100mm a 200mm de chuvas anuais.

Esse tema nos remete a uma questão de fundo que considero mais
importante: não se trata da escassez física, da disponibilidade, mas da
escassez da oferta por falta de investimento e, sobretudo, de medidas
de acesso democrático à água disponível. Quando falamos de gestão
de escassez, temos de lembrar das possibilidades de aumentar a
oferta da água àqueles que não a tem. Nesse conceito, temos, no
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Brasil, uma situação crítica de água disponível que não é ofertada
àqueles que necessitam dela, e, para verificar tal fato, não precisamos
ir ao Nordeste setentrional, onde temos, de fato, uma escassez física
maior que em outras regiões. Quando falamos da escassez de oferta,
lembro que há comunidades inteiras localizadas a 10km ou 20km do
Rio São Francisco abastecidas por carro-pipa e lata d’água na
cabeça. Então, nesse conceito, devemos tratar desse tema para
definir a melhor concepção de políticas públicas, a fim de enfrentar
esse problema. Em razão da falta de investimento em infra-estrutura,
em adução, reservação de água nos grandes açudes, como no Ceará
e no Rio Grande do Norte, a água não chega à casa das pessoas
necessitadas. Enquanto não temos uma política adequada que
permite o acesso democrático à água disponível, entendemos esse
conceito como escassez física.

Temos alguns problemas no Brasil e em Minas Gerais, Estado
síntese do Brasil. Em  primeiro  lugar,  há muita água no planeta -
12%, 14% ou até 18% de água doce - se contarmos toda a Bacia
Amazônica, que deságua no Atlântico, a contribuição dos nossos
países vizinhos, que estão no alto curso dessa bacia, mas essa água
é desigualmente distribuída. Sabemos que 68% da nossa
disponibilidade de água está na Amazônia, onde temos 5% da
população. E essa é uma questão que, na realidade brasileira, deve
ser considerada.

Minas, como Estado síntese do Brasil, Estado mediterrâneo,
reproduz no seu território essa questão, pois temos o avanço do semi-
árido no Norte de Minas, no Jequitinhonha e, mais recentemente, no
Mucuri. Mesmo sendo o Estado caixa d’água do Brasil, por definição
mecanicista... Na verdade, somos um reservatório natural, pois,
quando avaliamos a participação de Minas, chegamos à conclusão - e
esses dados estão nos números disponíveis da ANA e do Igam - de
que Minas tem 72% das águas do São Francisco que chegam ao
Atlântico; 85% das águas do Rio Doce que chegam ao Atlântico; um
terço da bacia do Paraíba do Sul, por meio da contribuição dos nossos
afluentes; um terço do Paraná, formado pelo Grande e pelo
Paranaíba, mas pouca gente se lembra disso. Há um dado que gosto
de citar de “tão pequeno”: pouca gente sabe que a contribuição de
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três Municípios mineiros, Camanducaia, Extrema e um terceiro, para a
formação da bacia do Rio Piracicaba representa praticamente metade
da água do Sistema Cantareira, que abastece 5 milhões de pessoas
em São Paulo. E isso é Minas.

Por outro lado, temos problemas de menor disponibilidade de água
no nosso semi-árido, que corresponde ao Norte de Minas e aos Vales
do Jequitinhonha e Mucuri. Agora é importante notar - retomo o meu
conceito de escassez de disponibilidade ou de escassez de oferta -
que precisamos, a exemplo das demais regiões semi-áridas
brasileiras, fazer investimento de reservação de água local e,
sobretudo, de distribuição das águas que são reservadas, para que
cheguem à população. Então, se consideramos alguns padrões
internacionais, na região semi-árida a escassez é uma realidade não
por conta de escassez física, mas por ausência de políticas
adequadas para aumentar a oferta de água para consumo.

Aqui mesmo, no momento anterior, como sempre ocorre em
qualquer circunstância que trata da transposição do Rio São
Francisco, aflora a polêmica que há pouco verificamos. Aí gostaria de
dizer que a melhor resposta já articulada em matéria de políticas
públicas para aumentar a oferta de água no semi-árido brasileiro está
num atlas recentemente lançado pela ANA, que dá esse enfoque que
mencionamos: fazer reservação local e investimentos de infra-
estrutura, de adução, de transporte.

Então, não resolveremos o problema de oferta de água no semi-
árido, sobretudo em razão de uma população rural dispersa,
extremamente atomizada, com grandes obras de engenharia. Essa é
uma questão óbvia. Não há como imaginar que grandes obras de
engenharia resolvam o problema da oferta de água no semi-árido. É
disso que precisamos tratar. Assim, devemos enfrentar uma questão
crucial, porque os grandes investimentos da transposição não
atendem a esse requisito fundamental.

Estamos falando de reproduzir dois grandes eixos, como se
estivéssemos fazendo dois afluentes ao contrário do Rio São
Francisco. Podemos ter esse raciocínio, pois teremos de aduzir dois
afluentes no sentido contrário ao São Francisco, se, por conta dessas
questões estruturais que discutimos, tivermos problema de oferta de
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água para abastecimento humano, mesmo para aquelas comunidades
que hoje já residem praticamente na margem do rio, a 10km ou 20km
dele, desde o Norte de Minas, passando por todo o Nordeste até
chegar ao Atlântico, na divisa entre Alagoas e Sergipe.

A maneira de encarar essa questão também já foi mencionada:
precisamos aprimorar os mecanismos de gestão de águas. Num país
ou numa região que chove de 500mm a 600mm por ano, a escassez é
exacerbada por falta de gestão adequada das águas, modelo que,
decididamente, deve envolver a comunidade, como é o modelo
escolhido pelo Brasil, por meio da Lei nº 9.433.

Ao discutirmos escassez, devemos lembrar que há outra questão
sobre a qual precisamos refletir: sempre temos maior possibilidade de
conflito pelo uso de água em áreas com falta dela.

Dificilmente haverá um quadro de conflito pelo uso da água em
áreas abundantes em disponibilidade de água, mas, quando há
diminuição da disponibilidade, sempre há mais possibilidade de
conflito pelo uso da água. Aí destaco a Lei nº 9.433 e o Comitê da
Bacia Hidrográfica, espaço institucional definido para a gestão da
oferta. Qual é o principal papel do Comitê da Bacia Hidrográfica ao
aprovar um plano de recursos hídricos de uma bacia? O principal
instrumento do plano de recursos hídricos de uma bacia é a
pactuação relacionada à alocação de águas - para quem, como,
quando, de que maneira e quanto. Esse é o papel fundamental do
plano de recursos hídricos de uma bacia hidrográfica. E como cabe ao
comitê aprovar o plano, cabe também ao comitê, nessas situações,
fazer o pacto pela alocação e definir quais as melhores regras para o
atendimento da comunidade, levando sempre em conta, como está na
própria lei, que a oferta prioritária tem de ser feita, necessariamente,
para abastecimento público e dessedentação animal. Isso está
claramente posto. O que precisamos fazer, concretamente, já que
temos o instrumento legal, já que no plano institucional foi criada a
Agência Nacional de Águas, já que o Conselho Nacional de Recursos
Hídricos está em pleno funcionamento, com nosso Secretário
Executivo, Dr. João Bosco, aqui presente, é avançar na
implementação dos instrumentos disponíveis. Esse é o passo que o
Brasil tem de dar daqui para a frente, avançar na implementação
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desses instrumentos, razão pela qual especificamente em Minas
Gerais tomamos a iniciativa, por solicitação do Governador Aécio
Neves, de estruturar um programa prioritário do governo entre o
conjunto dos programas estruturadores que fazem parte do Programa
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, a ser decidido e
votado nesta Casa, um projeto estruturador de fortalecimento da
gestão de recursos hídricos nas bacias hidrográficas estaduais, por
meio do qual queremos tirar do papel a implementação desses
instrumentos. Vinculado a esse projeto, que pressupõe a elaboração
dos planos diretores, estará o cadastro de usuário, o sistema de
informação de uso e de usuário, a cobrança pelo uso da água e a
implantação da Agência de Bacia, que são os instrumentos previstos
na Lei nº 9.433 e também na Lei Estadual de Minas Gerais, fazendo
com que isso possa avançar e vinculando parte dos recursos do
Fhidro, aqui também aprovado. Quero destacar isso, o que sempre
faço com prazer, porque é o reconhecimento da importância da
Assembléia Legislativa na construção de todo o aparato legal de que
Minas dispõe para o enfrentamento desses problemas. Graças à
aprovação do Fhidro, vincularemos parte desses recursos à
implementação desses instrumentos.

Por fim, para não extrapolar o tempo, já que houve uma
extrapolação anterior, não posso deixar de me manifestar, na
condição de Secretário, de representante do Governador, em relação
à questão que foi aqui colocada, entre outros, pelo Prof. Apolo, sobre
a transposição, para reiterar a posição, já conhecida dos mineiros e
das mineiras, do governo de Minas, contrariamente ao projeto, tal
como está concebido.

Acho que esse não é um momento para dúvidas nem meias
palavras. Quem está contra, está contra; quem está a favor, está a
favor. Estamos falando de um grande investimento na contramão
daquilo que defendemos em relação à oferta de água no semi-árido. O
próprio governo federal, por intermédio do Atlas da Agência Nacional
de Águas, oferece a melhor resposta para os problemas de escassez
de água do semi-árido. Não estamos sofismando, estamos apenas
fazendo uma escolha entre alternativas que o próprio governo federal
estabeleceu entre um projeto do Ministério da Integração Nacional e
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um projeto da Agência Nacional de Águas e do Ministério do Meio
Ambiente. É visível para nós que essa questão pode ser resolvida de
outra forma. Quero deixar absolutamente claro que, embora Minas
tenha 75% das águas do São Francisco, a nossa posição não é uma
posição utilitarista de querer reservar a água exclusivamente para o
consumo de quem está à montante em Minas Gerais. Pelo contrário, a
nossa posição, desde o início, aliás registrada em ata do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, quando essa questão foi debatida, foi
de poder utilizar o volume de água do São Francisco que for
necessário para o abastecimento humano das populações do semi-
árido brasileiro, mesmo que localizadas fora da bacia hidrográfica.

É sempre bom registrar isso para deixar claro que quando Minas
entra no debate nacional é com sentimento de pátria. Não é por acaso
que a pátria nasceu aqui. A nossa posição é de solidariedade e o H2O
mineiro também é brasileiro. Como membros do Comitê da Bacia do
São Francisco, estaremos sempre prontos a discutir a disponibilidade
e a oferta de água para o abastecimento humano. Se não é para
abastecimento humano, entendemos que temos que fazer uma
discussão séria do custo-benefício e do custo-oportunidade desses
investimentos “vis-à-vis” aos usos que podemos fazer dentro da
própria bacia. Por isso achamos que o projeto de transposição, tal
como está concebido, não deve ser executado porque não atende a
esses princípios fundamentais que estamos mencionando.

Ao final, quero reiterar a minha posição, a posição do Governador
Aécio Neves, a posição do governo de Minas contrária à transposição
tal como está concebida. Muito obrigado.

Palavras do Secretário João Bosco Senra
Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, agradeço o convite e

parabenizo a iniciativa do Instituto Ekos, do Fórum Mineiro de Comitês
de Bacias, do Crea, do Igam, da Semad e da Assembléia Legislativa
para estarmos aqui debatendo esse tema fundamental, que é a
escassez de água. Cumprimento o Deputado Wander Borges, na
pessoa de quem cumprimento os demais Deputados, os componentes
da Mesa, o Vice-Prefeito Ronaldo Vasconcellos, o Promotor Rodrigo
Cançado, o Dr. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio
Ambiente; o Dalvino Franca, Diretor da Agência Nacional de Águas; o
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Sr. Anderson Costa, Prefeito de Congonhas; o Dr. Paulo Teodoro; o
Prof. Apolo; o Gilson Queiroz, Presidente do Crea; o Pe. José
Januário; a Sra. Marília Noronha, Presidente da ONG Nova
Cambuquira; o Dr. Shelley; e a Profa. Ana, que compõem esta Mesa.

Pediram-me para discorrer sobre o tema “A escassez da água e o
Plano Nacional de Recursos Hídricos”. O governo brasileiro tem
debatido sobre esse assunto. Peço um copo d’água, porque, quando
começamos a falar, sentimos a sua escassez.

Esse tema é importante e faz parte da pauta mundial. Há os
relatórios do IPCC. O tema foi inserido na discussão mundial porque
as perspectivas que apontam o aquecimento global salientam o
processo de escassez da água e prevêem que os eventos
hidrológicos críticos serão agravados, ou seja, as enchentes e as
secas serão cada vez maiores, as regiões semi-áridas tenderão a se
tornar áridas, e as áridas terão a sua situação agravada. O Brasil não
está excluído desse contexto, por isso é importante que a sociedade
proceda a esse debate.

Não entrarei na discussão já pautada do projeto de transposição do
Rio São Francisco, pois já realizamos esse debate por várias vezes.
Registro que o governo federal tem cumprido o seu papel no que diz
respeito à discussão desse tema há três anos. Em respeito ao Bispo
Cappio, levantei-me, pois o conheço há muitos anos e é uma pessoa
que merece todo o respeito, pela sua coerência e luta. Os seus
métodos e a sua maneira de discutir têm possibilitado esse debate. O
Secretário José Carlos Carvalho, como Presidente do Comitê da
Bacia do São Francisco, é testemunha de que aceitamos todos os
seus convites. Percorremos a bacia a comando da Ministra Marina
Silva e do governo federal, para coletar todas as sugestões e críticas,
levando o processo de licenciamento ao Ibama, para discussões em
âmbito de governo. Tem sido a postura da Ministra Marina Silva e do
governo dar continuidade a uma ampla discussão sobre esse projeto.
Digo isso com muita tranqüilidade, porque, como mineiro, à época no
Igam, no governo anterior, fui convidado para uma reunião em Brasília
com o Ibama, que realizaria uma audiência pública para discutir o
projeto anterior, sem que antes fosse feita uma discussão.

Naquela época, Minas Gerais exigiu que esse processo de
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licenciamento passasse por um debate público. Essa é a atitude
coerente que o governo tem tomado. É importante a discussão com a
sociedade, pois é fundamental a manifestação de todos e que sejam
apresentadas sugestões. No âmbito do Palácio do Planalto, um grupo
procede à discussão dessa ação. Mais uma vez, o governo levou ao
Congresso Nacional, no PAC, essa discussão. Os fóruns são
legítimos e fundamentais para o processo do debate. Nós, como
democratas, acreditamos que esse seja o caminho e julgamos
legítimas todas as manifestações, pois muitas sugestões contribuem
para aprimoramento, questionamento e avaliação.

De acordo com essa perspectiva, discorreremos sobre a escassez e
a necessidade de uma reavaliação. Temos uma cultura em relação à
água instalada a partir de uma realidade brasileira há séculos.
Teremos de enfrentar uma grande caminhada. Por isso, participamos
deste fórum e de várias atividades realizadas no País, pois esses
espaços são fundamentais para a reversão e para a construção de
uma nova cultura e novos parâmetros em relação à água. Temos de
construir o que já vem sendo proposto a partir da Lei da Água, que
comemora 10 anos. O Brasil avançou muito, e Minas Gerais deu
grande contribuição nesse aspecto. Prova disso é que esta Casa, em
1994, aprovou uma lei das águas, antes que o Brasil criasse a sua,
em 1997. A lei mineira, sem dúvida, impulsionou a criação da lei
brasileira. Fóruns como este são fundamentais para avançarmos no
sistema de gestão e na política das águas, mas podemos admitir que
já temos o que comemorar nesses 10 anos. Há mais de 130 comitês
em todo o País, agências, 23 Conselhos Estaduais de Recursos
Hídricos que se reúnem por todo o País, e o Conselho Nacional, que
se reúne regularmente. O Conselho nunca ficou sem se reunir, sem
debater os problemas das águas. Enfim, vivemos processos
inteiramente democráticos, que correspondem ao espírito da lei. O
que ela pretende é o envolvimento da sociedade numa
responsabilidade que é comum. Assim, na comemoração dos 10 anos
da lei, admitimos que ainda temos muito o que avançar, mas também
muito o que festejar como conquista da sociedade brasileira.

A partir de agora, basearei minha fala em “slides” que preparei.
Extraí um conceito importante de uma citação de Leonardo Boff: “O
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ser humano entrou no cenário da história da Terra quando 96% dessa
história já estavam concluídos. Surgimos a partir dos elementos
terrestres e cósmicos que nos antecederam. Portanto somos nós que
pertencemos à Terra, e não a Terra que nos pertence”. Essa
compreensão é muito importante. A degradação ambiental a que
assistimos hoje justifica-se pela visão antropocêntrica de que tudo
existe para nos servir. É preciso compreender que fazemos parte de
um universo, somos um todo, e que, se agredimos uma parte,
estamos agredindo a nós mesmos. Hoje, falando com o Prefeito de
Congonhas do Campo, terra do meu pai, fiquei feliz de voltar à minha
origem. É bom voltar à origem. Considerando que o útero de nossas
mães é nossa origem e que nele estávamos envoltos em água,
discutir o tema das águas é voltar à origem, é perceber o valor para
além do valor econômico e social.

A tomada de consciência num fórum como este faz com que
mudemos efetivamente nossa atitude. Como diz a Ministra Marina
Silva, devemos tomar conta do meio ambiente começando pelo nosso
quintal, por nossa casa, por nosso corpo.

Leonardo Boff nos brinda com essa mensagem para que
processemos uma mudança de cultura, e isso tem a ver com a
realidade mundial.

No “slide” seguinte, outra citação importante: “A água é a matriz de
todos os processos circulatórios, dotada de plasticidade e
adaptabilidade a todos os espaços e relevos; elemento sensorial por
excelência, meio de trocas, misturas e encontros”. O Brasil e o mundo
seguem um modelo de desenvolvimento que pensa a circulação da
água em benefício de interesses específicos mais do que em
benefício do interesse comum. O fato de entender a água como matriz
de um processo circulatório possibilita-nos criar uma nova relação
mundial de solidariedade na construção de novos paradigmas. Por
todo o País e por todo o mundo, a troca de inúmeras experiências
entre pessoas e comunidades possibilita novos encontros para formar
uma sociedade mais fraterna.

O próximo “slide” mostra um quadro mundial. Os países pintados de
laranja sofrem escassez física de água. Neles, mais de 75% das
águas são retiradas dos rios.
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Não podemos falar sobre evasão ecológica nessas regiões. O
volume de água retirado para o consumo humano, para o processo
produtivo e para a produção de alimentos perfaz mais de 75%. A curto
prazo, haverá problemas gravíssimos de escassez. Há uma
sinalização de mudança climática, que tende a agravar-se cada vez
mais nessas regiões.

Na parte azul, uma tendência para a escassez física da água. Já a
escassez econômica também é um conceito importante. Às vezes
temos água disponível, mas não temos recursos suficientes para levá-
la à população. Não há recursos para que a população tenha acesso à
água tratada. Há uma série de regiões no planeta em que a economia
não permite a reversão desse quadro. Não conseguirão atingir a meta
do milênio em razão da falta de recursos econômicos. A economia
não possibilita esse tipo de ação, fruto de anos e anos de modelos
econômicos que geraram um déficit social muito elevado.

Na parte verde, está representada a América do Sul, que tem
pequena ou nenhuma escassez, com exceção do Chile e do Peru,
onde há uma situação crítica. Da água do Brasil, 70%, ou seja, 12%
da água doce do planeta, estão concentrados na região Amazônica,
onde temos apenas 5% da população. Algumas regiões já se
encontram em situação crítica. A Região Metropolitana de São Paulo
retira mais de 50% da água dos cursos dos rios e dos lagos. As
Regiões Metropolitanas do Recife e do Rio de Janeiro utilizam a água
da transposição da Bacia do Paraíba do Sul, onde há esse tipo de
situação em algumas regiões localizadas. No semi-árido brasileiro, há
escassez quantitativa quando se retira das águas um volume acima
dos 50% do que estava circulando.

Considerando toda a água doce utilizada em atividades humanas,
quase 70% destinam-se à produção de alimentos, chegando a 95%
em alguns países subdesenvolvidos. Há tendência de chegarmos a 8
bilhões de habitantes em 2030. Isso que significa que, além da
demanda do consumo de água pela população, há outra demanda,
que é crescente, para produção de alimentos. Temos discutido muito
sobre essa questão. Amanhã participaremos da comemoração do Dia
Mundial das Águas com a FAO, responsável pela ONU para organizar
a discussão do tema em todos os países.
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Ao mesmo tempo em que há uma série de países que se encontram
em situação grave, que têm demanda crescente para a produção de
alimentos, pressionando os recursos hídricos, a obesidade é um dos
mais graves problemas da saúde pública. Isso faz parte dessa
distribuição. Precisamos repensar o processo de consumo, de
desperdício por parte de alguns. Em várias cidades do Brasil, um dos
maiores desperdícios de lixos são sobras de alimentos, matéria
orgânica riquíssima que poderia transformar-se em adubos. O que
está sendo desperdiçado falta na mesa de muitas pessoas.
Precisamos repensar, reequilibrar o processo. Repensar uma política
de produção e distribuição de alimentos, além do acesso da
população a esse alimento, reduzindo uma demanda de recursos
hídricos para a produção desse alimento, significa possibilitar mais
água e evitar sua escassez.

Outro dado importante é que mais de 1 bilhão de pessoas em todo o
mundo não têm acesso à quantidade mínima sugerida pela ONU, ou
seja, 20 a 50 litros de água potável por dia. A Agenda 21 e outros
órgãos têm alguns números que indicam o necessário para a
sobrevida humana, ou seja, aquela água que a pessoa precisa para
garantir a satisfação de necessidades humanas básicas, como beber,
cozinhar e para higiene pessoal.

Numa cidade industrializada, com grande disponibilidade de água,
uma casa gasta em média 50 litros de água por dia com a descarga
do vaso sanitário. Temos mais de 1 bilhão de pessoas em todo o
planeta que não têm esse mínimo. Uma descarga sanitária gasta em
média 50 litros de água. Há pouco tempo, a WWF realizou uma
pesquisa em Brasília identificando na região metropolitana algumas
casas que consumiam, quando muito, 150 litros por habitante por dia.
Em outras regiões, verificou-se o consumo de 600 litros por habitante
por dia. Repensar a escassez é repensar o nosso cotidiano, as nossas
ações. Essa água desperdiçada faz falta para alguém, faz falta para o
meio ambiente e para o processo produtivo do País.

Um dado importante é que duas de cada cinco pessoas carecem de
condições básicas de saneamento. Por isso o tema saneamento foi e
é motivo das metas do milênio, a fim de que o mundo possa avançar
nessa perspectiva. Todos os dias, 3.800 crianças morrem de doenças
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associadas à falta de acesso à água potável e ao saneamento.
O Plano Nacional de Recursos Hídricos desempenhou um papel

importante. O tema saneamento apareceu em todo o processo de
elaboração e discussão desse Plano. O governo está apresentando o
maior programa de investimentos em saneamento. Os investimentos
estão sendo disponibilizados para reverter essa situação em nosso
país.

Origem do Plano Nacional de Recursos Hídricos: a Constituição
Federal estabelece a água como bem de domínio público. Sendo um
bem de domínio público, é obrigação do poder público fazer sua
gestão. Para isso é necessário planejar.

Depois temos a lei federal que instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos.
Esse modelo de gestão de águas no Brasil, como foi dito por alguns
que me antecederam, é inovador sob o ponto de vista da gestão de
águas no País. Trata-se de um modelo de gestão sistêmica de
integração participativa: renova e inova do ponto de vista nacional.

A política nacional tem alguns fundamentos conhecidos de todos e,
a partir dessa perspectiva, traça alguns objetivos.

O Plano Nacional de Recursos Hídricos vem exatamente para
cumprir os objetivos previstos na lei. Todas as suas ações e diretrizes
caminham nessa perspectiva.

A política já está em implementação há 10 anos, é um sistema
nacional. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos vem trabalhando
há muito tempo. São mais de 130 comitês no País. Temos 23
conselhos estaduais, e está tomando posse hoje o 24º comitê. Os
órgãos gestores também estão funcionando, a Secretaria de Meio
Ambiente, o Igam, a ANA. Em vários outros Estados, o sistema está
acontecendo. Ainda temos muito a avançar, mas é uma realidade
possibilitada pela lei, que construiu todo esse arcabouço.

Para vocês terem uma idéia, esses entes colegiados não são
figurativos no sistema de gestão. Têm caráter deliberativo, inclusivo,
com a realização de debates, discussões e construção de ações.

O Conselho Nacional de Recursos Hídricos possui 10 câmaras
técnicas e reúne, em média, por mês, na Secretaria de Recursos
Hídricos, 270 pessoas de todo o Brasil, para debater e aprimorar a lei,
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procurando avançar a partir das experiências concretas da sociedade
e do Conselho. São 70 resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional
de Recursos Hídricos. A Resolução n° 58, de 30 de j aneiro, aprovou o
Plano Nacional e permitiu, em março do ano passado, o seu
lançamento pelo Presidente Lula.

Entre os instrumentos da lei, o primeiro são os planos. O Plano
Nacional, portanto, vem cumprindo a política de recursos hídricos,
definida e considerada fundamental desde 1997. Aliás, qualquer ação
tem de partir do planejamento. Se não planejamos, não definimos
prioridades, não aplicamos os recursos de maneira adequada.

Para que esse debate fosse descentralizado e participativo, a
primeira resolução foi o estabelecimento da divisão hidrográfica
nacional. Foram instituídas 12 regiões hidrográficas no Brasil, para
que cada uma, a partir da especificidade, traga contribuição.

O plano busca estabelecer um pacto nacional; não é um plano
federal. É um pacto da Nação, de toda a sociedade brasileira, que
busca atender àqueles objetivos da lei, de melhoria da qualidade e da
quantidade da água não só para essa geração, mas para as futuras,
nessa perspectiva do desenvolvimento sustentável, da inclusão social.

Em termos de objetivos estratégicos, ele trabalha com as metas da
lei. E um objetivo fundamental é a percepção da conservação da água
como valor socioambiental relevante. Este fórum tem a função de
trazer toda a sociedade a participar, pois a água que desperdiçamos,
como eu já disse, falta para outras pessoas, para outras comunidades,
para o meio ambiente. São fundamentais a conscientização e o
engajamento nessa ação.

O plano trabalha sob várias perspectivas, não apenas o aspecto
hídrico, por isso é inovador. O Brasil é citado pela Unesco como
referência em processo de planejamento porque avançou de uma
visão apenas hídrica para uma visão mais sistêmica, que abrange
também as questões sociocultural, demográfica, política, espacial e
ambiental na perspectiva dessa gestão integrada, que consta nos
princípios de Dublin e nas políticas que hoje definem como uma
gestão integrada deve ser. Essa visão é integrada.

No processo de construção do plano, foram feitas várias oficinas
temáticas, setoriais, fóruns de secretários estaduais. Realizamos
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encontros públicos em todos os Estados brasileiros, seminários
regionais, feiras ambientais e reuniões do Conselho. Mais de 7 mil
pessoas participaram diretamente do processo de elaboração. O
plano é, portanto, um processo, não um documento que vai ficar nas
gavetas. Envolve todos esses atores e será implementado e
permanentemente monitorado a partir desse controle social e do
envolvimento da sociedade. O plano está previsto para até 2020, mas
teremos, a cada quatro anos, um processo de revisão e atualização,
com base no sistema de gerenciamento de resultados, aprovado
nesta segunda-feira pelo Conselho Nacional. Vamos conferir se as
ações e os programas estão dando resultados e avançar no processo,
tendo em vista essa perspectiva.

No contexto macropolítico, o plano se tornou prioridade em 2003,
quando passou a ter um programa no PPA. Agora estamos
trabalhando na sua implementação como prioritário do ponto de vista
do governo federal, e o rebatimento nos governos estaduais também
tem sido prioridade.

O Brasil foi o único país deste continente a cumprir as Metas do
Milênio para além da América Latina e Caribe. Hoje, somos
procurados por vários países para discutir a metodologia e a
concepção do nosso plano. Isso se insere na década brasileira e na
década mundial da água.

O plano são esses quatro volumes. Aqui, o diagnóstico e os cenários
futuros. A partir disso, as diretrizes e os programas que devem ser
feitos para reverter e construir um cenário mais favorável.

Aqui, os 13 programas, com 30 subprogramas. Encerra-se hoje, em
Brasília, uma oficina, que teve a participação de 310 pessoas.
Tivemos de encerrar as inscrições, porque o espaço não comportava
mais gente. Todos os membros das Câmaras Técnicas e dos
Conselhos - o Lupércio, Presidente do Fórum Nacional dos Comitês,
nos deu a honra da sua particpação - detalharam, de maneira
participativa, os primeiros oito programas desse seminário. No
segundo semestre vamos detalhar os demais, porque o Conselho nos
deu prazo, até 31 de dezembro, para detalharmos esses programas e
assim avançarmos.

Aqui, três cenários: Água para Todos; Água para Alguns e Água
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para Poucos. Se temos um crescimento maior, como queremos, a
demanda e a pressão sobre os recursos hídricos também serão
maiores. Daí, a necessidade de se ter melhor gestão para que isso
não gere conflitos de interesse e de uso entre as populações.

Temos o cenário de estagnação, que ninguém quer, e que também
gera um problema: se não há crescimento, apesar de não haver
demanda maior porque não há processo de envolvimento sobre os
recursos hídricos, gera-se problema, porque não há recursos para
investir em saneamento, capacitação e tecnologia e mudar esse
quadro. A partir desses cenários, é que se construíram as diretrizes.

Esses são os desafios da implementação. No detalhamento dos
planos, que trabalhamos de maneira coordenada, temos a
incorporação do plano como instrumento balizador.

Aqui, o “site” do Conselho Nacional. Todas as pessoas que
quiserem contribuir com o detalhamento desses programas, que já
estão disponíveis no “site”, podem enviar as sugestões que estão
sendo discutidas nas oficinas a partir de 2 de abril. Essas sugestões
serão consolidadas e levadas à Câmara Técnica do Plano Nacional de
Recursos Hídricos, à Câmara Técnica Institucional e Legal e, por fim,
ao Conselho Nacional, que deve aprovar esses programas, essas
ações.

Nessa gestão, como prevê a lei, participativa e integrada, contamos
com a colaboração de todos. Esperamos que esse fórum esteja
conosco na discussão e na implementação do Plano Nacional de
Recursos Hídricos. Muito obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.
O Sr. Presidente - O curso previsto no tema “Gestão Participativa -

Mecanismos Legais de Controle Social das Ações da Administração
Pública de Recursos Hídricos”, a ser ministrado por Alex Santiago,
Promotor de Justiça, foi transferido para o dia 23, sexta-feira, das 15
às 17 horas, na sala da Engenharia Civil, no 6º andar do Crea. O tema
“Água no Século XXI - Águas no Contexto de Mudanças Climáticas”, a
ser abordado pelo Prof. Dr. Ruibran Januário dos Reis, também foi
transferido para o dia 23, em horário e local que serão divulgados no
decorrer das palestras previstas para hoje.

Palavras da Sra. Ana Primavesi
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Bom dia. Agradeço o convite. Quero mostrar uma visão um pouco
diferente sobre o problema da água. Normalmente, vê-se o problema
em si como um fator: água. Depois pergunta-se: o que faço? Mas há
outra maneira de ver. Essa outra maneira é a que perguntamos por
que acontece. É necessário ver o inteiro, o ecossistema, todos os
fatores juntos e perguntar por quê. Se alguma coisa não der certo é
por que de qualquer maneira há uma razão, uma origem, a água não
falta gratuitamente. A água está faltando por que modificamos fatores
que não poderiam ser modificados. Justamente por esse caminho
estou querendo mostrar uma visão um pouco diferente, e talvez uma
solução possível.

Vocês vêem que apenas 0,9 de toda a água doce corre em rios.
Juntando tudo, água dos rios, dos pólos, das geleiras e a água
subterrânea, a água doce representa 4,5% do total de água no
Planeta. É pouca água. Todo mundo diz que depois é possível
dessalinizar a água do mar. Teria podido, mas agora já não se pode
mais, porque o mar está morrendo, está muito mais ácido, com pouco
oxigênio, muitas algas da pré-história estão aparecendo novamente,
de modo que vocês têm de ver que tudo é interligado. Não é somente
a água doce que está diminuindo, tudo está sendo estragado. Essa
destruição ocorre há mais ou menos 50 anos, 60 anos. Antes não
existia. O que não se conseguiu em 5 mil anos, conseguimos em 50
anos. É uma vitória.

Vemos aqui a distribuição da água; a seca. Temos aqui que a água
doce desaparece, e por quê? Aqui está o problema, temos uma
estatística, podemos ver que o Brasil ainda está entre os países que
mais água possuem. A Ásia, Europa e África têm muito menos; a
América do Norte tem bem menos água que nós. E a água está
diminuindo rapidamente. À direita, é a situação do ano passado.
Próxima.

Aqui vemos o agronegócio. A vida não são fatores, mas teias. É uma
teia da vida. O micróbio do solo depende da quantidade de raios
cósmicos que entram na nossa terra. É tudo interligado. Não há fator
isolado. Temos de ver isso. Por exemplo, a agricultura está sendo
vista como fornecedora de produtos para o PIB. Não é bem assim, a
agricultura está fornecendo alimentos e, naturalmente, “commodities”,
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mas como está sendo realizada hoje, a agricultura destrói
violentamente os solos, a água, a atmosfera, tudo. Hoje, a
participação da agricultura no efeito estufa é idêntica à de todos os
motores a gasolina e a óleo diesel. Os tratores, os carros e os aviões
não produzem mais efeito estufa do que a agricultura.

A água doce tem um ciclo, e este foi, cientificamente, cortado em
quatro partes: a oceanografia, a meteorologia, a hidrologia e
edafologia. Ninguém sabe mais de nada. Esse ciclo determina porque
temos as chuvas. Temos, hoje, desertos com 2.500mm de chuva por
ano. A chuva pode cair, mas o vento a leva. O vento pode levar, no
Brasil, segundo a Embrapa, até 750mm de chuva por ano. Uma região
que teria suficientes chuvas passa a ser semi-árida por causa do
vento. Além do vento, temos os solos. Um solo vivo pode infiltrar até
400mm de água por hora. Num solo morto, infiltra-se somente 7mm.
Aí, há uma grande diferença.

O Aqüífero Guarani foi considerado como reserva de água para os
próximos 2 mil anos, mas hoje isso não é verdade, porque não há
reposição. O nível de água já baixou em 100m. Em parte, está
totalmente poluído, principalmente abaixo de Santa Catarina, onde há
criação de porcos em grande escala. Grande parte da água é retirada
irresponsavelmente, sem reposição. A reposição subterrânea depende
da infiltração dos solos. Se estes estão compactados, não há mais
infiltração. Posso dizer, infelizmente, que a nossa agricultura
industrial, que é chamada de convencional, para ser implantada,
matou primeiramente os solos. Não há como produzir com esse
sistema químico e mecânico. Ensinaram todos a matar seus solos e
depois comprar essa tecnologia da América do Norte. Fizemos isso.
Matamos e estamos agora com os solos mortos. Agora, não funciona
a agricultura. Posso dizer que, no Norte, na Chapada Diamantina, há
pontos turísticos belíssimos, mas o solo não é bom para a agricultura.
Por isso, começamos a implantar uma agricultura orgânica. O próprio
agricultor tem de observar e refletir sobre isso. Hoje, os nossos
agricultores do Norte produzem de duas a três vezes mais do que os
outros convencionais. Tivemos de observar outros fatores. O
problema é que o solo morto e compactado não tem poros. Então,
toda a agricultura ocorre da maneira que eu coloco a água, o adubo, a
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planta, que está doente em razão do desequilíbrio dos minerais, dos
pesticidas, dos avicidas e de todos esses venenos. Falamos: começa
ou não começa e fica com a agricultura natural ou usa o pacote
inteiro, porque só uma parte dele não funciona.

Ocorre que justamente a água não entra mais, e somente em Minas,
no cerrado de Minas, há 327 rios menores secos, que só têm água
quando chove. Quando chove, dá enchente; quando não chove, ela
não ocorre. Antigamente, não havia enchente no Rio São Francisco;
neste ano, houve uma enchente violenta. Por que ocorre enchente?
Posso dizer-lhes que, por exemplo, a FAO tem uma informação de
que, pelas altura das pontes, podemos ver a decadência dos solos da
região. Por quê? Porque a ponte foi feita para não ser levada pela
enchente. Na Amazônia, as pontes eram dentro da mata e estavam
40cm acima do nível da água. No primeiro ano de desmate, todas
essas pontes foram levadas. Agora, as pontes estão 20m acima do
nível de água, porque a enchente é violenta.

Então, por que há enchente? Por favor, não perguntem o que faço,
mas por que. Por que tem erosão? Por que tem enchente? Por que
tem seca? Porque o círculo da água foi interrompido. A água não
penetra mais no solo, que está morto, e, assim, a água não penetra no
solo, mas escorre. Por isso há erosão. Não é o problema de se fazer
agora curvas de nível, murunduns, terraços e microbacias. Não é
tanto. O problema é justamente evitar que essa água escorra. Por que
a água escorre? Porque o solo está mantido grandemente descoberto
e, segundo, porque é compactado; e aí há os três fatores que
compactam o solo, especialmente, não só o peso da máquina, mas
também a calagem corretiva, a adubação nitrogenada e a lavração
profunda. Com esses três fatores, compacto o meu solo, que fica uma
pedra, e a água não penetra mais nele. Temos de perguntar por quê.
Então, a pergunta para “se eu faço isso” não é “o que devo fazer”.
Não. O que o agricultor deve fazer para permitir que a água penetre
novamente no seu solo? O rio queria água, e os afluentes queriam
água, se o solo fosse permeável.

Por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, no Norte de Minas Gerais,
que era um dos vales mais produtivos e ricos do Estado, só há miséria
e fome, porque a água não penetra mais no solo e todos os rios
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pequenos são secos. Então, essa seca não é gratuita, mas foi
provocada por nós. O segundo é justamente o vento. Vocês têm o
vento que leva a umidade. Então, tenho a terra compactada e
desprotegida, o vento e uma falta de água. Temos de ver que não
adianta fazermos enormes obras. Por exemplo, o Nordeste hoje
possui 76 mil açudes para captar a água que escorre. A pergunta é:
por que vocês não fazem com que a água penetre? Tem de escorrer?
Não, mas escorre. Dessa água que escorre e que captamos em
açudes, 60% se perde por evaporação. Se vocês fizerem a
transposição do Rio São Francisco, de 40% a 60% da água também
se perderá.

Desse modo, vocês devem entender que o solo é a parte principal.
Não se pode fazer agricultura industrial. Na agricultura industrial, o
homem perde completamente o contato com a terra, mesmo porque
não foi feito para ficar em cima de uma máquina. Visitei, por exemplo,
em Mato Grosso, as fazendas da empresa Maggi. São 136 mil
hectares de soja plantados, sem uma árvore, sem nada no meio. E os
tratores são teleguiados por satélites, cada um possui um
computadorzinho, e não um tratorista. Esse computadorzinho, além de
dirigir o trator, faz análise química e aduba a terra, conforme essa
análise. Tudo muito bom, mas a terra é uma pedra, por isso precisa
ser irrigada. Portanto, temos que ver justamente a causa do problema.

Conversando com alguns agricultores, eles me disseram que são
muito pobres, que a terra está paupérrima no Ceará, que não ganham
nada, que não têm ninguém para ajudá-los, que os filhinhos de 8 e 9
anos é que os ajudam a plantar, e choraram. Então, perguntei a um
deles por que achava que estava muito pobre, e ele me disse que
plantava verdura, alguns pés de alface eram de um tamanho, mas a
maior parte era pequena e feia. Aí respondi-lhes que, se a terra fosse
tão ruim, todos seriam pequenos, não poderia haver nem um grande.
E ao arrancarmos um pé, vimos que as raízes estavam todas viradas
para cima. Disse-lhe: assim não dá para produzir. Ele me respondeu
que os filhinhos, com os seus dedinhos pequeninos, é que plantaram.
Tudo bem, mas se já sabe que os filhos têm dedinhos pequeninos, por
favor, pega um pau pontudo e faça buracos para que a raiz cresça
para baixo, e não para cima.
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Dois anos mais tarde, quando retornei, o homem possuía carro,
empregados, estava bem de vida. Enfim, a razão de toda a sua
pobreza era somente os dedinhos das crianças que não conseguiam
plantar os pés de alface com as raízes para baixo. Vejam que a razão
normalmente é pequena; o grande problema vem depois, é a reação.

Aqui temos um solo que já foi adubado. Quantos elementos ele
recebe? Três, 4, 5, no máximo 8, e a planta precisa de 45. Então,
onde estão os outros elementos? Não existem. Esse é um clima
temperado, em que o solo é mais rico por ser pouco profundo, com
30cm, 40cm, às vezes 1m, mas nada mais. Ao contrário, aqui o solo
tem 35m de profundidade, é pobre. Então, a adubação é uma
catástrofe, porque a planta fica doente, porque cada elemento que
falta lhe provoca uma deficiência ou uma doença, além de um parasita
ou de um inseto que mata. E esse negócio, comemos. A planta pode
ser mantida livre disso com agrotóxicos, mas não é saudável, está
doente. E o homem come essa planta doente e também fica doente.
Então, a cada ano pedem-se mais leitos hospitalares, mais remédios,
porque a terra está estragada. Está tudo interligado.

Você não pode pensar que somente os rios secam. A secura do
homem aumenta a violência na cidade. Toda cidade chora pela
violência. Por quê? Porque os jovens são todos física e mentalmente
desequilibrados por causa dessa santa alimentação que recebem, não
só pela pobreza. Outro dia disseram que pobre é quem faz isso. Não é
pobre. Se olhar mais um pouco, nenhum pobre lá entre eles fazem os
assaltos. São gente da classe média, gente que vive bem. Quem mata
os pais são crianças da classe rica, e não crianças da classe pobre. O
problema é justamente aqui, o nosso trato do solo que está errado.
Errado por tudo, errado para as nossas linhas, para a nossa saúde,
errado para tudo. Temos de mudar por aqui. E isso é um problema,
pois agroindústria não vai dar. Temos de trabalhar com pessoas que
ainda conseguem contato com a sua terra e que sabem como lidar
com ela.

Esse é o ciclo da água, que se interrompe em cima do solo. Tudo
passa debaixo e corre mais. A água vai direto para o mar, em vez de
passar pelo subsolo e pelo rio. Aqui embaixo tem uma ponte antiga, e
em cima, a ponte nova. Aqui, os rios secos. Rio seco não é rio. Eu
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matei o rio. Por toda parte tem rio seco, em todo o mundo. Aqui tem
mata virgem. Se a mata virgem está queimada, fica desse jeito. Muito
bonito, mas destruí muita coisa. Só quero dizer que, se tivéssemos
metade da área desflorestada e metade florestada, colheríamos
exatamente o mesmo tanto, pois metade da colheita é levada pelo
vento, que leva água. A colheita baixa pela metade. Há um livro dessa
grossura sobre o vento, mas a gente não lê, então não sabe. O vento
leva a umidade. Se tivéssemos a metade da área com quebra-vento,
com florestas, seria o mesmo. A temperatura do ar seria no mínimo 4
ou 5º a menos, e não subiria. E nós teríamos mais chuva, pois a
chuva cai mais fácil quando há área florestada, porque, acima de uma
floresta, a pressão é sempre menor, e a nuvem não passa. Então,
vocês vêem que um depende do outro. E a maneira como lidamos
com a nossa agricultura só pode resultar na falta de rio e na falta de
água, que é o fim da vida, já que, sem água, não funciona mais nada.
A planta, o animal, o homem precisam de água. E, desse jeito, não a
teremos.

Essas são as queimadas. Todo o mundo diz que limpa o terreno.
Limpa o terreno, sim, mas queima o alimento da vida do solo. E, sem
vida, o solo está compactado. Se vocês fazem uma fogueira dessas
nas pastagens ou no campo de algodão ou do que tiver sido colhido,
você mata toda a vida do solo.

Em Rondônia, que há 35 anos era mata virgem, hoje está sendo
realizado um congresso para o plantio direto no cerrado. Grande parte
já é cerrado, com algum semi-árido, e os rios já estão secos. O Acre,
há 30 anos, era mata fechada; hoje é semi-árido.

Essa transparência mostra uma cidade no fundo de uma represa. A
água do rio secou por causa da agricultura. No Sul do México, vemos
uma cidade inteira aparecendo, que estava enterrada. Não é uma
escavação arqueológica; simplesmente é o fundo da empresa de
Concórdia. Na Bahia, com a transposição do São Francisco, para
cada metro cúbico de água por segundo, a quantidade de água a ser
levada - eles dizem ser pouca - será equivalente à luz fornecida a uma
cidade de 35 mil habitantes. A Bahia perderá muito.

Aqui vemos uma paisagem sem nada, toda utilizada para produzir
dinheiro. Mas o problema não é só dinheiro; temos que manter a vida.
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No Paraná, o desmatamento foi violento, mas agora eles estão
fazendo três corredores de araucárias para frear um pouco o vento.
Se tivermos esse meio ambiente que aqui vemos, ele acabará com a
irrigação, com o alimento, com a luz; a temperatura subirá e teremos o
caos social, não por causa das pessoas, mas por causa da situação.

Vocês podem ver aqui uma terra bem agregada. Precisamos de boa
estrutura no solo tropical, com matéria orgânica e biodiversidade, sem
a qual o solo não trabalha. Na plantação de cacau, por exemplo,
temos uma camada de 5 a 8cm de folhas, o que não ajuda porque se
trata de uma monocultura. Agora eles estão implantando nos cacauais
mais de cinco variedades de árvores, que está ajudando na
recuperação. Vejam que a biodiversidade não é simplesmente uma
exigência de alguns loucos ecologistas; é a exigência da natureza. Na
América do Norte, os ecologistas são considerados os agrônomos da
corrente principal. E a corrente convencional, que ainda seguimos, é
uma corrente marginal; não é mais a principal porque eles estão
vendo que não há sobrevivência sem essa mudança.

Aqui vemos um solo morto, onde a raiz nem penetra. Não há poro. À
esquerda, um solo morto e, à direita, um solo vivo. O que destrói o
solo é a calagem, a aração profunda, a nitrogenada. Todos esses
fatores eliminam a matéria orgânica, sem a qual não há micróbios. E,
sem micróbios, não há mobilização de nutrientes. Não há ninguém
para tratar do solo compactado, portanto os nutrientes ficam tóxicos,
não sendo aproveitáveis pelas plantas.

A matéria orgânica é o alimento da microvida do solo. Sem matéria
orgânica, não há vida. Enfrentamos esse grande problema, pois a
matéria orgânica é necessária para a nossa vida e tem de ser
diversificada. Há diversas formas de se proceder à essa
diversificação.

Esta é uma erosão em um pasto. Não é um rio. Esta é uma erosão
em um pasto de soja. Esta é uma infiltração de água em solos vivos:
de 400mm. Nos solos mortos, ela é de 7mm.

A nossa idéia para combater a deficiência de água não é somente
por meio dos esforços oficiais, mas também pela ação da população.
Todos têm de trabalhar para a recuperação dos solos, pois é
impressionante como se eleva a produção e as plantas tornam-se
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saudáveis, assim como as pessoas que se alimentam delas. Passam
a sobrar leitos nos hospitais, e as crianças têm a sua inteligência
aumentada. Nota-se uma redução no número de nascimento de
crianças paraplégicas. Tudo muda, como um milagre.

No Sul da Bahia, há uma região com uma agricultura bastante
avançada, que utiliza fósforo demais para recuperar o solo
compactado. O fósforo simplesmente some quando a terra está em
estado anaeróbio. Nessa região, 72% das crianças são débeis
mentais.

O pessoal está começando a acordar, e estão desesperados.
Graças a Deus, as pesquisas demonstram que o excesso de fósforo
induz à falta de zinco, fazendo com que as crianças fiquem débeis
mentais e não controlem bem os músculos. Complementando-se a
alimentação com um pouco de zinco, conseguimos recuperar mais da
metade das crianças. É impressionante como se consegue, com um
solo sadio, manter a saúde das pessoas.

Na China, realizaram essa experiência. Forneceram suplemento de
zinco a 1.400 crianças débeis mentais.

Recebi um e-mail da Índia, da Universidade de Jalalabad,
perguntando-me se eu acredito que a decadência urbana depende da
decadência do solo. Pensei que eram indianos meditando um pouco
demais, mas, depois de refletir sobre o assunto, concluí que, se o solo
está doente, as plantas estão doentes e, por conseguinte, também os
homens estão doentes. E essa doença é a depressão, que atinge
quase 80% da população, ou vira violência. Cai em um dos extremos.
Respondi o e-mail, dizendo que “sim”.

Tudo, tudo na vida, tanto a doença quanto a falta de água e a
violência dependem, no final das contas, do solo. Então, por favor,
dêem uma olhada no solo, porque, se conseguirem melhorá-lo, voltará
a água, voltarão os alimentos e a paz será garantida. Obrigada.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - Registramos a presença, em Plenário, dos
Exmos. Srs. Ken Shimanouchi, Embaixador do Japão no Brasil;
Takahiro Iwato, 3º-Secretário da Embaixada do Japão no Brasil;
Masahiro Fukukawa, Cônsul-Geral do Japão no Brasil; e Aya Moriya,
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Vice-Cônsul do Japão no Brasil, acompanhados pelo Deputado Doutor
Viana.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates.

A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção,
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas. Esclareço que as
perguntas serão agrupadas em blocos, após o que passaremos a
palavra aos nossos expositores para as respostas.

Debates
A Deputada Elisa Costa - Cumprimento a Mesa, os presentes e o

Plenário qualificado de companheiros e companheiras na luta pela
preservação das águas de Minas e do Brasil.

O Deputado José Henrique e eu fazemos parte da Cipe Rio Doce, e
o Secretário José Carlos Carvalho conhece bem nossa história na
região de Governador Valadares. Estamos lutando para, a exemplo do
São Francisco, conseguir um projeto de revitalização da inteira bacia.
Temos apenas uma parte do projeto. Confesso que fiquei bastante
constrangida com o debate inicial. Não sei se esse foi o sentimento de
todos. O debate sobre integração de bacias, sobre transposição ou
mesmo sobre revitalização do São Francisco não avançará se
descermos ao nível de acusações. Há anos, estamos nos debruçando
sobre o projeto nacional para conhecê-lo com profundidade e saber o
que ele prevê.

O projeto teve alterações. Defendemos e queremos de fato, cada
vez mais, a revitalização das nossas bacias, especialmente da Bacia
do São Francisco. Queremos que isso seja aprofundado, que haja
mais recursos, que a sociedade civil se manifeste. Quero integrar-me
neste debate em razão da nossa participação em relação à Bacia do
Rio Doce.

Sabemos que a defesa de Minas é fundamental, mas também
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queremos fazer a defesa do Brasil. No debate sobre o saneamento
fizemos uma profunda reflexão sobre a irrigação do Jaíba. A Copasa
assumirá, por meio de uma subsidiária, a irrigação do Jaíba. Já existe
o Jaíba I para os pequenos agricultores, com problemas sérios de
saneamento; o Jaíba II para o empresariado e os Jaíbas III e IV. A
informação dos agricultores é que uma grande parcela de água do
São Francisco será destinada ao Jaíba. Na ordem de 80m3/s serão
destinados para os projetos de irrigação e para outros projetos
empresariais e de pequenos agricultores. E, até onde a legislação e o
projeto nos dizem, o São Francisco é 26m3.

Gostaria que os componentes da Mesa se posicionassem sobre
esse tema para esclarecimentos sobre a diferenciação dessa retirada
de água, seja do Projeto Jaíba, seja da transposição, e quais os
prejuízos para a Bacia do Rio Doce no Estado de Minas Gerais. Muito
obrigada.

A Sra. Lúcia Pacífico - Cumprimento os componentes da Mesa e os
palestrantes. Em muito boa hora acontece o 6º Fórum das Águas.

Minha pergunta é dirigida ao Dr. José Carlos, esse Secretário por
quem temos um grande apreço, com mandato ou sem mandato, à
frente do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas
Gerais. O que nós, sociedade civil organizada, Movimento das Donas
de Casa e Consumidores de Minas Gerais, ONGs, ambientalistas,
ainda poderemos fazer para que esse projeto da transposição do Rio
São Francisco seja brecado pela opinião pública do Brasil, e não só
de Minas Gerais? Queremos que seja feita, em primeiro lugar, a
revitalização. Muito obrigada.

O Secretário José Carlos Carvalho - A Deputada Elisa Costa e
nossa sempre Deputada Lúcia Pacífico abordaram questões de fundo
que merecem mais que uma simples resposta.

O Projeto Jaíba permite uma reflexão importante a respeito das
razões que justificam as opiniões daqueles que se colocam contra a
transposição. Temos outorgado, na Bacia do São Francisco, segundo
dados de 2002, 335m3/s. Estão incluidos os 80m3 do Jaíba, que
consome atualmente 12m3/s, mas há uma outorga de 80m3 e já fez
investimentos de infra-estrutura de estações de bombeamento, de
canais, de distribuição, etc, que somam, segundo os últimos dados,
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em torno de US$500.000.000,00. Quando somamos a outorga do
Jaíba; a outorga do Salitre, na Bahia; a outorga de Canal do Sertão,
de Pernambuco, etc, temos outorgado legalmente, na Bacia de São
Francisco, 335m3/s, em 2002.

Evidentemente, de 2002 para cá, houve novas outorgas, e esse
valor aumentou. O volume outorgado, aprovado no plano e definido
pela ANA, é de 360m3 por segundo. Esse é o volume definido para
outorga. Se somarmos os 335m3 de 2002 com a outorga da
transposição, constataremos que extrapolamos o volume outorgado.
Essa é uma discussão fundamental. Pode-se discutir, mas o volume
outorgado não está sendo consumido. Os investimentos feitos pela
própria Codevasf destinam-se ao volume outorgado. Há, então, um
claro conflito.

Ao falarmos em conflito, queremos dizer que existe um volume
outorgado maior que aquilo que poderia ser, isto é, estamos
projetando um conflito de uso que terá de ser resolvido com a
transposição do Rio Tocantins ou com os barramentos para quem
está a jusante, o que significaria, como o Apolo mencionou, barrar
Velhas, Paracatu, Urucuia e outros rios que estão a montante.

Não esgotaremos essa questão, que merece uma grande reflexão,
aduzindo que a outorga é para 26m3/s. Nunca poderemos esquecer
que, embora a outorga seja para 26m3/s, os dois canais são para
127m3/s. Essa é uma questão central, que, lamentavelmente, o tempo
não nos permite discutir usando o argumento de que o canal será feito
com 127m3/s para levar água quando Sobradinho estiver vertendo.
Quando Sobradinho estiver vertendo, o canal será usado para o
excesso de 26m3. Como Sobradinho, na série histórica, verte 40% do
tempo - em cada 10 anos verte 4 anos -, teríamos uma infra-estrutura
de dois canais de 127m3/s, que, na melhor das hipóteses, ficarão
ociosos 60% do tempo. Esse é um tema que poderíamos debater em
outro momento.

Quanto à questão da Sra. Lúcia Pacífico, o melhor exemplo é o
demonstrado pelas donas de casa, ou seja, mobilização da sociedade.
A discussão tem de ser de alto nível, serena, de conteúdo, de mérito.
Sempre gosto de dizer que o governo de Minas Gerais não tem uma
posição dogmática contra a transposição, mas diferenças conceituais
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e programáticas quanto ao mérito do projeto. Mas faremos essa
discussão durante todo o tempo.

O Sr. Afonso Aroeira - Meu nome é Afonso Aroeira, do Comitê da
Bacia do Rio Paracatu e Presidente do Conselho Territorial do
Noroeste. Solicito que o Dr. José Carlos esteja atento à supressão do
nosso cerrado para o plantio de eucalipto e de cana-de-açúcar. Isso
nos preocupa muito.

Faço a seguinte pergunta: o que está faltando para que possamos
fazer o cadastramento dos usuários na Bacia dos Rios Paracatu e
Urucuia? Como devemos proceder para que seja feita a
implementação das agências de água?

O Secretário José Carlos Carvalho - Agradeço a manifestação do Sr.
Afonso Aroeira, que nos permite fazer alguns esclarecimentos
adicionais ao que já havia dito na introdução.

A questão da supressão da cobertura vegetal tem importância muito
grande no contexto, no tema que estamos discutindo. A Dra. Ana fez
uma belíssima exposição mostrando que na natureza tudo está ligado
a tudo.

Quando falamos em gestão de água, devemos lembrar-nos de que
ela não pode estar divorciada da gestão dos outros recursos naturais,
da gestão do solo, da floresta, da biodiversidade. É por isso que, cada
vez mais, Minas quer buscar o que estamos chamando de um modelo
de gestão ambiental sistêmica e transversal, que possa confluir tudo
isso.

É evidente que, para atender a essas questões, estamos concluindo
o zoneamento ecológico-econômico do território do Estado, que será
uma ferramenta importante não apenas para o governo, mas para que
a sociedade civil também se mobilize em torno do tema do uso da
terra e da conservação do solo e da água, para definir as melhores
oportunidades econômicas sustentáveis para o uso da terra no
Estado.

Acabamos de definir, por meio do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos, uma regra para a implantação das agências. Nossa
expectativa é de que já na reunião do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos comecemos a tratar da agência que vai combinar o Rio das
Velhas com o Paracatu e o Urucuia. Gostaríamos de ter ainda neste
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semestre uma ou duas agências de bacia aprovadas no Estado, para
que possamos dar a largada no processo.

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Meu nome é Paulo Jorge dos Santos
e represento o Raça - Direitos Humanos e Ambientais. A princípio,
desejo dirigir a pergunta à Dra. Ana Primavesi, que é a Ana boa nessa
questão. O Presidente norte-americano George Bush esteve no Brasil
e fez toda aquela firula a respeito do etanol, etc., reforçando a
plantação de cana. Qual o impacto da monocultura da cana-de-açúcar
no solo? Qual a contribuição para a compactação do solo sob esse
ponto de vista?

Aproveito para falar para a Ana ruim, representada por aquele
senhor que foi extremamente desrespeitoso com o nosso movimento,
com Minas Gerais, com a Igreja Católica, com todos aqueles que
trabalham e que estão preocupados com o futuro. Ele foi
simplesmente mal-educado, ignorante e não deveria estar assentado
onde esteve. A coisa mais coerente que fez foi ter ido embora.

Para concluir, quero dizer ao governo federal que Minas Gerais e a
Bahia salvaram o segundo mandato do Presidente Lula, e são
justamente os que estão sendo mais prejudicado com essa atitude
antidemocrática e com essa obsessão psicopática de fazer a
transposição.

O Sr. Presidente - Dra. Ana, vou complementar com mais duas
perguntas, para a senhora responder a todas de uma vez. “Foi falado
dos problemas da falta de água e da solução, que seria cuidar dos
nossos solos. Como nós, seres humanos e entidades, poderíamos
colaborar para minimizar esses problemas e ajudar o poder público
nessas soluções junto com as ONGs?” Estão parabenizando a
senhora também. Outra questão: “Sabe-se que o Nordeste tem o solo
mais gentil do mundo e o maior lençol freático do mundo. O que falta
para fazer uma política voltada para a exploração do solo nordestino?”

A Sra. Ana Primavesi - O grande problema que enfrentamos é
justamente as monoculturas industriais, porque elas sempre estragam
a terra. Ontem, por exemplo, estava nos jornais que vão tirar
praticamente toda a mão-de-obra e fazer tudo com máquinas. Com
máquina, de dois em dois anos, no máximo, tem de renovar o
canavial, porque ele não agüenta esse tipo de colheita. A terra está
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cada vez pior, porque eles queimam a cana e seus restos e depois
ainda colocam herbicida para não crescer nada, de modo que é uma
monocultura violenta. E não é só a monocultura; as queimadas
contribuem para o efeito estufa violentamente. Estão dizendo que
agora vão fazer toda a colheita por máquina. Por máquina, tira-se toda
a mão-de-obra. De qualquer maneira, a cana é um desastre. Além
disso, temos de ver um pouco mais para a frente. Não é somente o
dinheiro que talvez possa entrar pela venda do etanol. E não é mais
tanto, porque o Bush e a Europa adotaram a sobretaxa. Todos estão
perguntando por que a Europa e a América têm sobretaxa em tudo e
não deixam entrar os produtos agrícolas de outros países. É muito
simples. A agricultura convencional foi uma convenção entre a
agricultura e a indústria. A agricultura, que era altamente positiva,
comprando produtos industriais, como máquinas, adubos e produtos
agroquímicos, entrava no passivo. A indústria, que estava quase
morrendo, recupera-se. Os Estados devolveram parte do dinheiro dos
impostos à agricultura. Essa foi a convenção. Então é ridículo pensar
que algum desses países baixarão essas sobretaxas. Não irão nunca.
Não podem porque a convenção monetária e capitalista foi edificada
nessas sobretaxas.

O outro problema: o Terceiro Mundo entrou nessa campanha. Seus
especialistas e seus agrônomos eram treinados nesse tipo de
agricultura e compraram os adubos e as máquinas com créditos que
pegaram na América e na Europa. O resultado disso é que o Terceiro
Mundo entrou num colonialismo de juros. O Brasil, que era
praticamente um país desenvolvido, retrocedeu não por causa dos
políticos, mas em razão desse tipo de agricultura. A agricultura jogou
o Brasil para trás, como um país subdesenvolvido, pois o Brasil e todo
o Terceiro Mundo morrem de pagar juros. Vejam que o grande
problema nesse tipo de agricultura não é somente o monocultivo; todo
o conjunto é prejudicial. O monocultivo de eucalipto, de cana, etc.
estraga violentamente a terra, compacta o solo e suga a água da
terra. Não é possível continuarmos com esse tipo de agricultura se
quisermos sobreviver.

O Sr. Vinícius - Meu nome é Vinícius. Sou Coordenador do Comitê
do Alto Rio Grande e do projeto Maria de Barro. Dra. Ana, na região,
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temos problemas seriíssimos e grandes voçorocas. O projeto Maria de
Barro trabalha levando informações básicas à comunidade sobre solo.
Hoje percebemos grande dificuldade de essas informações chegarem.
Fala-se muito das águas, das florestas, mas pouco se fala sobre o
solo. Esse é o momento de solicitar tanto à Assembléia quanto ao
governo do Estado que a nossa campanha de conscientização da
importância do solo seja difundida a outras regiões e comitês do
Estado. Aproveito a oportunidade para convidá-la a conhecer a nossa
campanha de mobilização do solo, que está ali no estande. Muito
obrigado.

O Sr. Tonhão - O meu nome é Tonhão, sou do Movimento Verde
Paracatu. Quero aproveitar a presença da Dra. Ana para falar sobre a
questão da produção no Brasil. Temos aproximadamente
155.000.000ha para a produção de alimentos e 200.000.000ha para a
produção de carne. Para produzir biocombustível, para abastecer os
nossos veículos, gastaremos aproximadamente 160.000.000ha.
Juntando à produção de gado e de alimento, teremos utilizados
aproximadamente 1 milhão de hectares de solo. Não sei como vamos
fazer. Estou procurando uma fórmula. Acho que tem de haver um
plano de gestão e ser reavaliada a questão de energia. Temos de
achar uma saída rápida para energia imediata. Acho que a discussão
da energia nuclear tem de ser levada em conta, assim como o
desenvolvimento da energia solar. Quero rapidamente fazer uma
defesa a respeito do que o Apolo disse sobre a transposição do Rio
São Francisco, porque acho que tem muita mentira ou então falta de
conhecimento sobre o caso. Com todo o respeito pela Deputada que
argüiu o Dr. José Carlos, sua pergunta mostra essa falta de
conhecimento. Quero dizer para o João Bosco, companheiro de
muitos anos: acho que não tem diálogo. Que diálogo é esse em que
falamos e não recebemos resposta, e o que vale é a conversa dos
outros? A discussão da transposição é séria. Acho que seria
necessário haver um plebiscito nacional. Não houve nenhuma
audiência pública no Brasil, e acho que isso tem de ser levado em
conta, porque esse diálogo nunca existiu e não tem existido junto aos
movimentos populares, à sociedade, às comunidades que residem
próximas da bacia, enfim, junto ao povo brasileiro.
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O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa fará uma audiência
pública sobre a transposição do Rio São Francisco. Essa audiência foi
solicitada pelo Deputado Fábio Avelar. Então, teremos outro momento
para fazer uma grande discussão sobre o tema.

A Sra. Maria Dalce Ricas - Obrigada. Como bem disse a doutora,
qualquer monocultura, seja de amendoim, seja de eucalipto, seja de
cana-de-açúcar, seja de capim, que domina quase metade do território
de Minas Gerais, é prejudicial ao meio ambiente. Por outro lado, este
Estado não vai virar uma floresta de novo, sabemos disso, mas temos
de continuar usando solo agricultável. Existe uma certa fobia contra
algumas culturas até determinado ponto difícil de entender, porque
todo mundo consome madeira, todo mundo xinga eucalipto e todo
mundo consome álcool. Temos de entender que queimar combustível
fóssil é alimentar o efeito estufa. Não há dúvida de que produzir
combustível que emita menos gases como o álcool e o biodiesel é a
melhor solução. A questão não é investir contra o projeto do biodiesel.
A pergunta é dirigida ao Secretário. No caso de Minas Gerais, o
governo já está liberando créditos para que se plante cana no Estado.
No entanto, o assunto não está sendo discutido com a sociedade nem
sequer passou pelo Conselho Estadual de Política Ambiental do
Copam. Licenciamentos em alguns Municípios para se plantar cana
no Triângulo não vão fazer diferença. O programa é que tem de ter
licenciamento. Da mesma forma, o governo federal está soltando
medidas, pacotes, notícias e dinheiro para plantar mamona, pinhão-
manso, etc., e a sociedade passa ao largo dessa informação. Isso
gera crítica das pessoas que não percebem os outros detalhes da
questão. Pergunto: por que em âmbito estadual - já que o governo
federal, reconhecidamente, não gosta de dialogar com a sociedade,
haja vista a transposição - também se estão tomando medidas para
incentivar isso? Se bem implantado pode ser bom, mas se mal
implantado será um estímulo ao desmatamento no Estado. Por que
não se discute isso com a sociedade? Obrigada.

O Sr. Presidente - Pergunta de Daniel Tadeu Junqueira, do Crea de
São Lourenço: “Muito se fala que os órgãos ambientais estão
melhorando. Por que o meio ambiente, principalmente os recursos
hídricos superficiais e subterrâneos, somente tem piorado, e muito?
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Não existe algum problema de metas a serem atingidas no sistema
ambiental e institucional?”.

Pergunta de Rafael Afonso Silva, do Movimento Aterro BR-040, ao
Dr. José Carlos Carvalho: “Se toda grande cidade impermeabiliza e
até cobre o leito natural da água e, em Belo Horizonte, o Arrudas está
sendo concretado, como reverter e revitalizar tais áreas para se evitar
as grandes enchentes e a chegada rápida das águas aos oceanos
sem antes concretizar o ciclo natural na biodiversidade?”.

A Sra. Ana Primavesi - Só queria dizer que, no mundo inteiro, a
ocupação do solo pela agricultura não passa de 12% a 15% da
superfície terrestre. Não podemos simplesmente aumentar as áreas
agrícolas, porque elas têm um fim natural. Se fizermos isso, vamos só
criando desertos. O Saara era uma floresta muito bonita. Como se
avança contra desertos? Com quebra-ventos. Todos os Estados da
África estão trabalhando com uma grande biodiversidade e com
quebra-ventos. Estão impedindo que os ventos varram essas regiões.
Estão avançando pouco, mas, seguramente, estão lutando contra o
deserto. A desertificação é reversível, mas é muito mais complicada.
Temos aqui este grande problema, ou seja, a biodiversidade perdida.
A biodiversidade é a base da vida diversificada no solo, porque
mobiliza nutrientes. Se não mobilizarmos nutrientes e dependermos
somente dos três ou quatro que colocamos na adubação química,
vamos ter somente quantidade de pragas e doenças. Fizemos, por
exemplo, um trabalho nos laranjais da Votorantim. Estavam com 16
pragas e doenças. Paramos a produção durante oito meses e ficamos
somente com duas. Eram produzidas pelo combate a pragas e
doenças. Tudo é interação. Não há fatores isolados. Todos se
influenciam mutuamente. Temos sempre de esperar para fazer
alguma coisa.

O Secretário José Carlos Carvalho - Vou responder às três últimas
questões que foram dirigidas à Mesa. A Maria Dalce, da Amda,
questionou algo que tem permeado a discussão que estamos tendo
em relação ao monocultivo extensivo e ao uso da terra. A importância
desse debate no Copam é grande. Estamos em fase de mudanças,
mas o nosso Secretário Adjunto já está trabalhando com a orientação
de que, na próxima reunião do Copam, discutiremos os primeiros
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resultados do zoneamento ecológico e econômico do Triângulo
Mineiro, onde a questão está sendo mais pontual. Já vamos trabalhar
com os mapas de vulnerabilidades e potencialidades para o cultivo da
cana. Esses estudos vão orientar o esforço de licenciamento
ambiental das atividades do setor sucroalcooleiro no Estado.

Depois, foi questionado algo que considero muito importante e faz
parte dessas mudanças que estão acontecendo em Minas, em relação
ao aprofundamento da governança ambiental sistêmica, que tem a ver
com metas de qualidade. Creio que uma das maiores lacunas da
política ambiental brasileira é a de não trabalhar com metas de
qualidade. Temos o licenciamento pelo licenciamento, mas
precisamos tê-lo vinculado a metas. Por que o Projeto Meta 2010, do
Rio das Velhas, é muito caro para nós? Porque introduz o conceito de
uma meta com a qual o governo, os empresários e a sociedade civil
terão de trabalhar, nos horizontes de curto, médio e longo prazos,
para que possa ser atingida. Então, é preciso medir a qualidade das
águas, do ar e do solo. Esse debate é interessante, porque ainda
mantemos uma percepção de políticas públicas fragmentadas em
relação ao meio ambiente. Temos uma lei de águas, uma lei de
florestas, uma lei de fauna e uma lei para agrotóxico, e não tratamos o
solo no mesmo grau de importância, quando, na verdade, isso deve
estar completamente interligado. Tínhamos de falar de um código que
pudesse combinar todas essas normas em defesa da natureza e da
vida.

Finalmente, há também essa questão que é do momento: a
impermeabilização das grandes cidades e a canalização dos nossos
cursos d’água, fazendo com que operemos na ocupação do solo
urbano na contramão daquilo que discutimos aqui. Há uma excessiva
impermeabilização, as cidades tornam-se extremamente grandes, e,
depois, por incrível que pareça, temos de investir, como faz São
Paulo, na construção dos chamados piscinões, uma estrutura invertida
para criar espaço de reservação da água impedida de infiltrar e que
causa as enchentes que conhecemos. Isso está na ordem do modelo
de ocupação do solo urbano, no Brasil, o que naturalmente deverá ser
modificado.

Aproveito, segundo orientação do Presidente, a oportunidade e
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agradeço por participar desta reunião com nossos companheiros do
Sistema Estadual de Meio Ambiente, os membros dos comitês de
bacia, as lideranças comunitárias e as organizações do movimento
socioambiental de Minas. Muito obrigado.

O Secretário João Bosco Senra - Respondendo à questão
mencionada pelo Gabriel quanto à situação que só tem piorado em
relação às ações e políticas e aos resultados do aproveitamento dos
recursos hídricos - e também o Tonhão e a Dalce falaram sobre a falta
de diálogo -, quero testemunhar que, no governo, há avanços.
Tivemos duas Conferências Nacionais do Meio Ambiente, e, em todos
os debates, as políticas têm sido amplamente discutidas não só na
área ambiental. Toda política é uma orientação do Presidente Lula. Há
a ampliação do debate, do diálogo e da construção da política pública
a partir das experiências da sociedade e dos Estados e Municípios. A
nossa experiência é que, efetivamente, se ampliou o diálogo nesse
processo de construção e discussão. Não é à toa que esse tema foi
muito discutido, já há três anos. Então, discordo um pouco disso,
dessa questão. Na minha avaliação - e posso estar equivocado -, com
os dados que temos, o processo de debate, discussão e diálogo com
todos os setores da sociedade se ampliou neste governo, e essa é
uma diretriz central.

Respeito as outras opiniões e posições, e, como disse, essa é a
minha opinião. Você sabe que eu a respeito muito, Dalce. Tenho a
minha opinião e penso que, no Brasil, estamos em um processo de
elaboração de planejamento. Como disse na minha apresentação,
discutimos, em um fórum e com todos os setores, os programas, as
metas e o desenvolvimento de um Plano Nacional de Recursos
Hídricos para o País. Pela primeira vez, o Brasil tem um plano
discutido diretamente com 7 mil pessoas, em um processo amplo de
consulta. Penso que isso é um avanço. Temos também um Plano
Nacional de Combate à Desertificação, que foi construído com a ASA,
que representa mais de mil entidades do Nordeste e dos Estados.
Penso que isso foi um avanço, e essa é a minha opinião. Posso estar
equivocado e sou humilde para aceitar que, às vezes, isso ocorre. Na
minha opinião, até hoje, o diálogo avançou, e existe esse espaço para
discussão. Às vezes, no diálogo, a nossa opinião pode não ser a



2437

vencedora, mas esse espaço existe. Em relação ao que disse o
Gabriel, penso que o processo de décadas avança para efetivamente
comprometerem-se as águas superficiais e subterrâneas. Quero dar
uma outra leitura de quem acompanha o Brasil, e penso que este
fórum e esta feira mostrarão uma série de experiências que deram
certo e mostraram resultados. Há várias bacias, como, por exemplo, a
do próprio Rio das Velhas, cuja despoluição deu resultados concretos,
a bacia do Rio Paraíba do Sul, a do Piracicaba e várias outras em
outras regiões do País, em que existem resultados, existem
experiências em que a sociedade civil, os Estados, os Municípios e os
comitês de bacia vêm trabalhando nessa perspectiva.

Queria terminar com uma visão mais esperançosa, pois é com ela
que estão fechando este seminário em Brasília, hoje, com construção
de metas, com indicadores de avaliação. Concordo com você: é
necessário estabelecer metas, indicadores para monitorar essas
informações e esses resultados, para que atinjamos o objetivo central.
Mais uma vez, agradeço o convite que nos foi feito e parabenizo por
esta iniciativa. Coloco-me à disposição para responder a qualquer
pergunta que seja encaminhada por “e-mail”. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Convidamos todos para a abertura da Feira das
Águas, no Hall das Bandeiras, com estandes dos comitês de bacias
hidrográficas, de usuários das águas, de instituições do Sistema
Estadual de Meio Ambiente, da Assembléia Legislativa e do Crea, que
acontecerá a seguir, no Hall da Assembléia, onde será feito o
descerramento da fita pelos Deputados Sávio Souza Cruz e Fábio
Avelar. Comunicamos que o 6º Fórum das Águas tem como
patrocinadores Ambev, Cemig, Copasa, Gerdau, Açominas, MBR,
Companhia Vale do Rio Doce, Nestlé, Petrobras, Sindiferro, Usiminas
e Mannesmann. Convidamos para os painéis que serão realizados à
tarde, a partir das 14 horas, com os seguintes temas: “Escassez de
água e sensibilização social” e “Política pública para o
desenvolvimento e combate à escassez de água”. Convidamos todos
os presentes para o lançamento do livro Expedição Rio Todos os
Santos, que acontece hoje, às 19 horas, no Salão Nobre da
Assembléia.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos a
todos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação,
encerra a reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a
reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a reunião extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/3/2007

Presidência da Deputada Maria Lúcia Mendonça e do Deputado Fábio
Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
1º Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras da
Sra. Presidente - Palavras do Sr. Ilmar Bastos Santos - Palavras do
Sr. Apolo Heringer Lisboa - Palavras da Secretária Municipal Flávia
Mourão Parreira do Amaral - Palavras do Secretário Municipal Paulo
Ribeiro - Palavras do Sr. Millôr Godoy Sabará - Esclarecimentos sobre
os debates - Designação de Coordenador - Debates - 2º Painel:
Composição da Mesa - Palavras do Sr. Gabriel Tadeu Franqueira
Junqueira - Palavras do Sr. Eugênio Álvares de Lima e Silva -
Palavras da Sra. Marília Noronha - Palavras do Sr. Carlos Alberto
Lancia - Palavras do Sr. Odair Santos Júnior - Esclarecimentos sobre
os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - José Henrique - Agostinho Patrús Filho - Almir

Paraca - Ana Maria Resende -  Antônio  Carlos  Arantes - Antônio
Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Elisa Costa - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Irani Barbosa - João Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Paulo Cesar - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Maria Lúcia Mendonça) - Às 9h15min,

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

- A Deputada Elisa Costa, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião
A Sra. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do “VI

Fórum das Águas para o Desenvolvimento Sustentável de Minas
Gerais”, com a apresentação dos painéis “O papel dos usuários e dos
Municípios na gestão das águas” e “Gestão das águas minerais”.

1º Painel
Composição da Mesa

A Sra. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa
os Exmos. Srs. Ilmar Bastos Santos, Presidente da Fundação
Estadual de Meio Ambiente; e Apolo Heringer Lisboa, Coordenador-
Geral do Projeto Manuelzão; a Exma. Sra. Flávia Mourão Parreira do
Amaral, Secretária Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte; e
os Exmos. Srs. Paulo Ribeiro, Secretário de Meio Ambiente de Montes
Claros; e Millôr Godoy Sabará, Professor do Curso de Engenharia
Sanitária e Ambiental do Centro Universitário do Leste de Minas
Gerais e Consultor da V&M Tubes do Brasil.

Registro de Presença
A Sra. Presidente - A Presidência registra a presença dos Exmos.

Srs. Paulo Teodoro de Carvalho, Diretor-Geral do Igam, e do ex-
Deputado Laudelino Augusto.

Palavras da Sra. Presidente
A gestão dos recursos hídricos deve servir como ponto de reflexão e

discussão para os usuários e Municípios. É preciso multiplicar o
número de atores ativos para enfrentar os conflitos e interesses, que
são muito grandes e diversos, tanto dos usuários comuns como dos
agentes econômicos. Os Municípios possuem caráter fundamental e
decisivo na gestão dos recursos hídricos, sem os quais o sistema não
funciona adequadamente. É nos Municípios que as pessoas vivem,
exercem a sua cidadania, criam seus filhos e tentam cumprir os seus
difíceis projetos de vida. Como ex-Prefeita, sou testemunha de que é
realmente no Município que o fato acontece.

Para gerir adequadamente as águas, a educação deve passar pela
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revisão dos currículos escolares, com a inclusão dos temas
“Educação ambiental”, “Integração de políticas públicas”, “Revisão do
licenciamento ambiental”, “Estímulos econômicos para aqueles que
protegem as florestas e as águas”, “Maior fiscalização e punição
daqueles que degradam o meio ambiente”.

O homem moderno desorganizou e empobreceu a natureza. A
seriedade da situação torna urgente a elaboração de uma política
ambiental integrada e articulada, com a participação da administração
pública, dos usuários da água e da sociedade, estabelecendo planos
para a recuperação da natureza e a utilização racional dos recursos
hídricos.

Precisamos colocar em prática as leis já existentes, com uma ação
punitiva. Como agente político e Prefeita da cidade de Cataguases,
quero deixar o meu testemunho com a falta de cuidado - por mais que
preparemos a população - com os nossos córregos e rios e com a
água de modo geral. Muitas vezes, as enchentes são ocasionadas, os
senhores sabem disso, pela falta de instrução e educação. Nos
córregos, achamos móveis, geladeiras, pneus. Sou educadora por
excelência e acho que, nos bancos escolares, as coisas precisam
mudar. Temos de preparar o indivíduo para o sério problema da água
não só na educação infantil e no ensino fundamental, mas também no
ensino médio e nas faculdades.

Parabenizamos todos os que aceitaram o nosso convite e deixaram
seus afazeres para discutir, desde ontem, esse tema tão palpitante e
importante para a nossa vida. Parabéns a todos. Que tenhamos um
bom dia e saiamos daqui, hoje, mais fortalecidos que ontem.

Houve mudança na programação dos cursos. O curso previsto no
tema 2, “Gestão participativa - mecanismos legais de controle social
das ações da administração pública de recursos hídricos”, a ser
ministrado por Alex Santiago, Promotor de Justiça, foi transferido para
23/3/2007, com horário e local a serem informados oportunamente.

O curso previsto no tema 7, “Água no século XXI - águas no
contexto de mudanças climáticas”, a ser ministrado pelo Prof. Dr.
Ruibran Januário dos Reis, foi transferido para 23/3/2007, das 15 às
17 horas, na sala da engenharia civil, no 6º andar do Crea-MG.

Neste momento, passo a palavra para meu amigo particular, de um
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momento muito difícil que vivemos em Cataguases, Ilmar Bastos
Santos, Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente.

Palavras do Sr. Ilmar Bastos Santos
Muito obrigado. Inicialmente, cumprimento todas as senhoras e os

senhores aqui presentes e os integrantes desta Mesa, na pessoa da
minha grande amiga Deputada Maria Lúcia Mendonça, Vice-
Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia desta
Casa. Manifesto minha satisfação, principalmente em reencontrá-la
aqui, Deputada, colegas que fomos de infortúnio. Mas, como sempre
digo, em todo problema há sempre aspectos positivos e negativos.
Um dos grandes aspectos positivos foi, primeiro, poder conhecê-la,
conhecer seu trabalho, sua preocupação com aquele Município,
principalmente naquele momento extremamente delicado, e perceber
sua tenacidade e competência à frente de uma situação bastante
crítica, emergencial, o que, por certo, ajudou e muito a minimizar
aquela grande tragédia que lá vivemos, em 2003.

É uma satisfação enorme ter sido convidado para estar aqui, com a
senhora, participando do 6º Fórum das Águas, especificamente no
tema “O papel dos usuários e dos Municípios na gestão das águas”.
Este fórum tem um tema bastante atual, importante, sério e
preocupante, que é enfrentar a escassez das águas.

Hoje, de manhã, tive a oportunidade de assistir a uma entrevista do
Dr. Paulo Teodoro, Diretor-Geral do Igam, que diz que há escassez
não apenas do recurso hídrico, mas também de recursos, de
consciência e de sensibilidade no tocante à gestão desse precioso
recurso que é parte da vida.

Antes de repassar a palavra para a senhora, para que possamos
começar os nossos trabalhos, lembro que, neste ano de 2007,
comemoramos 10 anos da promulgação da Lei das Águas, a Lei nº
9.433. Com certeza, meu amigo Apolo, a Lei das Águas tem sido um
marco na gestão desses recursos hídricos.

Ela tem estimulado a instalação de comitês de bacias e o próprio
Comitê do Rio das Velhas. Precisamos avançar, principalmente
quanto ao engajamento da sociedade. Acho que ainda há espaços, e
a sociedade precisa engajar-se cada vez mais. O poder público e o
setor produtivo precisam estar cada vez mais abertos e sintonizados
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numa participação mais efetiva e democrática na gestão dos recursos
hídricos. Acho importante fazer essa menção, já que estamos hoje na
Casa do Povo, de onde emanam as leis. Temos 10 anos de uma lei,
por isso precisamos estimular a participação nas decisões no âmbito
de cada bacia.

Quero, uma vez mais, agradecer o convite honroso. Para mim, é
uma dupla satisfação estar aqui. A primeira é estar aqui novamente e
a outra é reencontrá-la nesta Casa, Deputada Maria Lúcia Mendonça.
Desejo-lhe um profícuo mandato, pois, conhecendo sua trajetória, o
povo de Minas ganhará muito com sua representação. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Apolo Heringer Lisboa
Exma. Sra. Deputada Maria Lúcia Mendonça, demais membros da

Mesa, presentes. Vou simplificar, que o tempo é pouco: que todos se
sintam cumprimentados.

Pediram-me que fizesse aqui a contextualização da participação dos
usuários e dos Municípios no trabalho da gestão das águas. É claro
que pensamos no papel dos comitês de bacias hidrográficas. Com a
Lei nº 9.433, de 1997, o Brasil passou a dispor de uma legislação que
permitia organizar comitês para uma gestão compartilhada, integrada
e descentralizada das águas nas bacias hidrográficas. No início, as
pessoas queriam transformar a gestão das águas com uma visão
miúda e economicista, como se fosse uma empresa de distribuição de
água, descobrindo, logo a seguir, que a água depende da natureza e
da gestão ambiental. Se vou desmatando e jogando esgotos nos rios,
não adianta distribuir. Tenho de fazer um trabalho ambiental. Então,
ampliou o sentido para gestão ambiental das águas e gestão
ambiental da bacia hidrográfica, incluindo a água, pois o destino desta
é selado no uso e na ocupação dos solos nas atividades humanas.
Não são os peixes que poluem os rios, mas os seres humanos, que
vivem em terra. Essa visão mais abrangente está modificando toda
essa situação. Dentro de algum tempo, vamos ter de aperfeiçoar a Lei
nº 9.433, de 1997. Conforme a conjuntura do Brasil, se a lei for
mudada, as coisas vão piorar. Às vezes, não é bom falar em mudança
de lei. Devemos esperar uma conjuntura mais favorável para essa
mudança, porque muitas pessoas não engolem a proposta dos
comitês de bacias hidrográficas, com gestão descentralizada, porque
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isso descentraliza o poder.
Vou começar a falar da questão dos Municípios. Sou Presidente do

Comitê do Velhas. Os Municípios, quando participam do Comitê, têm
um choque, porque estão acostumados com a visão municipalista. Na
divisão político-administrativa do Brasil, o Município é uma unidade,
tendo em vista as eleições, o poder político e tal. Sabemos que os
Municípios tiveram início com a divisão arbitrária do Brasil em
capitanias hereditárias. Os colonizadores não conheciam o mapa do
Brasil e foram traçando as linhas, como fizeram na África. Assim,
herdamos uma divisão que não respeitava tribo indígena,
ecossistema, rio, nem nada. Depois, as áreas foram subdivididas em
sesmarias; depois ainda, em grandes fazendas e outorgas de terra do
Rei; até que foi dividindo, dividindo, e herdamos as grandes fazendas,
que se transformaram em Municípios.

Então, essa divisão arbitrária do território não é compatível com a
gestão das águas. Você não pode administrar e fazer gestão de água
com visão municipalista. Então, quando os Municípios chegam ao
comitê, pela primeira vez, há um choque de territorialidade, de
mentalidade. O Município pensa municipalmente, o comitê pensa por
bacia hidrográfica, e isso é muito interessante para avançarmos. Se
um Município não polui o rio e trata bem o seu meio ambiente e o
Município acima joga esgoto no rio, o que adianta você trabalhar lá
embaixo? Deve haver uma trabalho articulado, solidário e com visão
de bacia hidrográfica. Precisamos estar abertos a pensar e repensar a
base territorial de planejamento e organização. Do ponto de vista
ambiental, devemos raciocinar por bacias hidrográficas e
ecossistemas, que refletem aquilo que a Profª. Ana Primavesi disse
ontem, refletem o solo, a geologia, que é a mãe da biodiversidade. O
solo gera biodiversidade vegetal e animal. Pensamos muito pouco no
solo, onde está a sorte da água da bacia hidrográfica. Por exemplo, na
época da ditadura, os militares protegeram o território nacional contra
não sei quem, mas esse está indo embora em razão da erosão. Como
defenderemos o território brasileiro? Por meio dos comitês de bacias
hidrográficas e com o apoio dos geólogos e trabalhadores rurais,
porque, quem defende o solo pátrio, é patriota. Então, patriota deve
ser quem trabalha a terra, como os agricultores e tal, e não só quem
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canta o Hino Nacional. Os Municípios precisam adequar-se à
mentalidade de gestão da bacia hidrográfica, da gestão das águas.
Toda gestão ambiental, qualquer uma que seja, tem relação com a
questão da gestão da água, que é o eixo central da gestão ambiental.
Deputado, notamos que muitas vezes, no Município, há mil problemas
sociais, falta dinheiro e tudo, e ele acha a questão ambiental uma
frescura, um luxo. Esse é outro problema. Ontem, a Profª. Ana
Primavesi mostrou a relação da degradação do solo e do
desmatamento com a violência urbana. Também é importante
adequar os planos diretores municipais ao plano diretor de bacia. No
Ribeirão da Mata, área cárstica, discutimos o rodoanel, e o governo
federal disse que quem apresentasse o plano diretor até outubro e
novembro ganharia verba. Assim, cada Prefeito fez um plano diretor,
mas aquela região tem uma unidade cárstica de bacia hidrográfica e
da água. Então, agora ficamos com uma colcha de retalhos de cada
plano diretor que não significa um plano diretor regional mais amplo.
Essa visão de plano diretor deve ter uma abrangência maior por
ecossistema e bacia hidrográfica. Então, são várias as necessidades
de adaptação. Quando houve o problema de derrame de uma
mineradora nos Municípios de Rio Pomba e de Cataguases, o Estado
do Rio de Janeiro foi atingido. Aliás, vários Municípios foram atingidos.
Esse fato derrubou a visão municipalista e a visão estadualista da
gestão das águas e pode derrubar também a visão nacional. É o caso
da Amazônia. Portanto temos que rever o território do mundo. Temos
que pensar não municipalistamente, porque o que acontece no
Município é reflexo do que ocorre no mundo. O que o Município faz
tem relação com as políticas internacionais, com as finanças
internacionais, com as decisões tomadas em Washington e Londres.
Lembro-me muito do Orestes Quércia liderando o Movimento
Municipalista Brasileiro, mas ele nunca me convenceu.

Quanto à questão de usuários, as grandes empresas chegam aos
comitês de bacia hidrográfica e sentem um choque, pois estão
acostumadas a resolver problemas com Deputado ou Governador, e
não tinham que consultar a população. Agora tem esse negócio de
comitê; tem que chegar, tem que votar, tem que discutir, tem que pedir
outorga de água, e tudo isso é muito educativo. Fico muito
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impressionado, porque tinha alguns preconceitos, mas agora não os
tenho mais. Os empresários avançaram muito na relação com os
comitês de bacia hidrográfica, primeiro porque a lei exige e, segundo,
porque estão sentindo que a água está ficando tão poluída e
diminuindo tanto, que seus próprios negócios já estão sendo afetados.
Então, também passaram a nos responder. Estamos conseguindo que
a maior parte das votações do Comitê do Rio das Velhas seja decidida
quase por unanimidade, não porque é fácil, mas porque só colocamos
a proposta em votação depois de realizada uma, duas ou três
reuniões, depois de se aprofundar o debate. E, se a votação é quase
unânime, constrói-se um pensamento novo. O interesse não é vencer
ninguém nem que ninguém seja vencido, mas a gestão de conflitos.
Os conflitos são legítimos. O pescador não quer que seja construída
barragem; o setor hidrelétrico quer fazer barragem para melhorar a
vazão do São Francisco ou para produzir energia elétrica; a empresa
de abastecimento não quer que a mineradora jogue terra no rio,
assoreando-o; a empresa imobiliária quer ocupar uma área que causa
impacto. Enfim, há mil problemas nos comitês, mas é isso que os faz
ficar interessantes e desenvolver capacidade política. Os principais
usuários são: abastecimento de água, mineradora, siderúrgica,
indústria de alimentos, hidreletricidade, navegação, pesca, irrigação,
produção animal e turismo. Há usos consultivos, que consomem a
água, e usos não consultivos, como, por exemplo, energia elétrica, em
que a água permanece. Há ainda uma tendência de as empresas
fazerem “marketing” da sua qualidade e da sua imagem. O mais
importante é que haja água de boa qualidade e quantidade para
todos. Isso é que é importante. E que as empresas e o setor
governamental, os Municípios, participem mais dos comitês. Muitos
comitês, às vezes, são levados pelos pequenos usuários ou pela
sociedade civil unicamente. Setores governamentais, em alguns
lugares, sobretudo as Prefeituras - pois o Estado está participando um
pouco mais - ou as empresas de saneamento, e grandes empresas
estão muito acanhados na gestão de comitês de bacias hidrográficas.
Mas essa é uma questão de tempo, porque é um sucesso o trabalho
dos comitês. Agora, estamos completando 10 anos de gestão das
bacias e temos que imaginar que, daqui a 10 anos, caminharemos
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para a frente. Não vamos permitir nenhum retrocesso. Por fim, quero
convocar todos os usuários presentes e o setor governamental, as
Prefeituras - muitos Prefeitos foram eleitos para o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco, mas não participaram de nenhuma
reunião, apesar de ter havido quase briga nessa eleição. As pessoas
disputam os cargos, mas não os exercem. Então, é importante, agora
que haverá eleição para o comitê da Bacia do São Francisco, tendo
em vista o problema da transposição, que os Municípios e as
empresas arregacem as mangas para que possamos ter uma boa
representação. Agradecido.

Palavras da Secretária Municipal Flávia Mourão Parreira do Amaral
Bom-dia a todos. Agradeço a oportunidade de participar do fórum,

assim como o convite feito à Prefeitura de Belo Horizonte para expor a
questão do papel dos Municípios na gestão dos recursos hídricos. Eu
havia pedido à nossa assessora jurídica para participar desta Mesa,
uma vez que ela tem feito várias pesquisas e trabalhos, assim como
tem participado de vários debates junto ao Conama, com relação à
participação dos Municípios. Mas, infelizmente, por um problema de
saúde, ela ficou impossibilitada, e tentarei substituí-la, trazendo
também um pouco da nossa experiência. Não me contraporei ao que
o Apolo disse, pelo contrário, acho que temos papéis definidos e que
temos necessidade de integração. Começo lembrando que a
Constituição Federal inovou com relação ao papel dos Municípios na
gestão ambiental. No art. 225, a Constituição explicita que todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem
de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as gerações presentes e futuras.

Primeiramente, o art. 225 vem dizer que é responsabilidade do
poder público e da sociedade, igualmente, a gestão, a preocupação
com o meio ambiente. Mas no art. 23, especificamente, inclui, entre as
matérias de competência comum da União, do Estado e dos
Municípios, vários itens relativos à proteção ambiental, em especial
nos seguintes incisos: “III - proteger bens de valor histórico, artístico e
cultural, os monumentos, as paisagens notáveis e os sítios
arqueológicos; IV - proteger o meio ambiente e combater a poluição
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em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a
flora”. Então, a Constituição equiparou o Município aos outros dois
entes federativos, Estado e União, no que diz respeito à
responsabilidade da gestão ambiental. Algumas questões definem até
onde o Município pode ir e como se dá essa interação, já que meio
ambiente não tem fronteira. O Apolo citou muito bem o caso do
rompimento da barragem em Miraí, que afetou não só outras cidades
de Minas, como também do Estado do Rio de Janeiro. Determinadas
questões têm, necessariamente, de ser tratadas em outro âmbito. Mas
se isso não começar a ser tratado no Município, onde as coisas
acontecem, que está mais próximo do cidadão, ninguém tomará
conta, porque muitas vezes se entende que o que é de todo o mundo
não é de ninguém. Você não se sente responsável por aquilo que
você acha que será cuidado por um ente acima de você. Com relação
à legislação federal sobre meio ambiente, entre o rol de leis e decretos
existentes, destaquei algumas que são marcos. Primeiramente, a Lei
nº 4.771, de 1965, o Código Florestal, que em 1989 sofreu uma
alteração que explicitou claramente que também as áreas urbanas
têm de respeitar as exigências de proteção às margens de córregos,
as nascentes. Naquela época, não tínhamos a divulgação que hoje
temos, nem as discussões. As informações demoravam muito a
chegar aos Municípios. E quando se falava que essa lei era do Código
Florestal, os Municípios entendiam que isso se aplicava só às áreas
de floresta, às áreas que estavam longe dos Municípios. A partir de
1989 ficou muito claro que também dentro dos Municípios têm que ser
respeitadas essas faixas dos cursos d’água. E temos a Lei Nacional
de Política do Meio Ambiente nº 6.938, de 1981 que, entre outras
coisas, criou o Conama, criou o Fundo Nacional do Meio Ambiente e
traz essas diretrizes gerais de proteção ao meio ambiente. Foi uma lei
tão inovadora, tão avançada que a Constituição de 1988 recepcionou
essa lei e ela continuou valendo.

Tivemos outro marco que foi a Lei Nacional de Recursos Hídricos nº
9.433, que, entre as grandes inovações, trouxe a criação dos comitês
de gestão de bacia com participação da sociedade, dos Municípios e
do Estado de forma bem equilibrada. Recentemente, tivemos a
aprovação da lei que trata das diretrizes e saneamento básico, a Lei
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nº 11.445, de 2007, que tende a trazer inovações na gestão do
saneamento básico. Não podemos deixar de destacar a lei de crimes
ambientais, um instrumento importante para punir aqueles que não
respeitam o meio ambiente, e viabilizar a aplicação de todos os
dispositivos que haviam sido disciplinados anteriormente.

A Lei nº 9.433, de Política Nacional de Recursos Hídricos, traz
alguns conceitos que são fundamentais. Nunca é demais lembrarmos
que a água é um bem de domínio público, que é um recurso natural e
limitado, dotado de valor econômico, que, em situação de escassez, é
usada prioritariamente para o consumo humano e a dessedentação de
animais. A gestão de recursos hídricos deve sempre ser proporcional
ao uso múltiplo das águas, e a bacia hidrográfica é a unidade territorial
para a implementação da política nacional de recursos hídricos e
atuação do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos.
A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com
a participação do poder público, dos usuários e da comunidade. Entre
os instrumentos, reforço a questão da outorga, da cobrança pelo uso
da água, da compensação aos Municípios. Embora os artigos
referentes a essa compensação tenham sido vetados, ela prevê a
possibilidade de compensação por parte daqueles Municípios que, de
certa forma, têm que se resguardar para proteger mananciais, por
exemplo. Existe também a necessidade de se ter um sistema de
informações sobre recursos hídricos. Aqui no nosso Estado
destacamos a Lei nº 13.199,de 1999, que dispõe sobre a Política
Nacional de Recursos Hídricos. Agradeço à competente assessoria da
Assembléia Legislativa, que conseguiu consertar essa transparência.
Aqui temos algumas diretrizes que devem ser mencionadas porque
nos direcionarão em nossas atitudes com relação à gestão de
recursos hídricos. Primeiro, são objetivos dessa política de gestão de
recursos hídricos a manutenção do uso sustentável dos recursos
hídricos, a racionalização do uso múltiplo dos recursos hídricos, o
controle e a prevenção de inundações e de erosões, especialmente
em áreas urbanas, a implantação, a conservação e a recuperação da
cobertura vegetal, em especial das matas ciliares; o zoneamento e a
definição de restrições de uso de áreas inundáveis; o tratamento de
águas de esgotos urbanos e domésticos; a implantação do sistema de
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alerta de defesa civil para garantir a segurança e a saúde pública em
eventos hidrológicos adversos; a instrução de áreas de proteção e
conservação de recursos hídricos e a manutenção da capacidade de
infiltração de solo. Como falarei sobre a gestão no Município de Belo
Horizonte, esclareço que são estes os princípios que norteiam a
definição de um determinado projeto, ou ocupação, ou intervenção
necessária. A lei estadual, como a lei federal, reforça a necessidade
de uma articulação permanente entre todos os entes envolvidos, a fim
de que seja garantida uma maior eficácia na gestão dos recursos
hídricos. Como disse a Deputada Maria Lúcia Mendonça, as pessoas
vivem, as atividades acontecem, e as degradações ocorrem nos
Municípios. Por isso, as ações de preservação do meio ambiente
devem começar nessas localidades.

Este “slide” foi tirado de uma apresentação que fizemos em nossa
Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, que
vem se estruturando há algum tempo, na tentativa de não somente
estimular que todos os Municípios possuam um órgão específico de
gestão ambiental, como também compartilhar as dificuldades e
encaminhar soluções tanto na gestão junto ao Estado quanto junto ao
governo federal, com a participação do Conam e a discussão de
temas que nos afligem no dia-a-dia, a fim de buscarmos soluções em
comum. Os principais problemas que enfrentamos, na gestão de
recursos hídricos nos Municípios, são os seguintes: primeiro, o
principal problema diz respeito ao histórico de ocupação do Município.
Como já disse, o Código Florestal só se aplicaria no Município a partir
de 1989, mesmo assim, somente no caso dos loteamentos aprovados
a partir desse ano. Em Belo Horizonte, que não é uma cidade muito
velha, pois tem apenas 109 anos, vários loteamentos foram aprovados
sem que os córregos fossem considerados, ou considerados como
sumidouros, onde o esgoto seria lançado, para que, o mais
rapidamente possível, fosse levado para longe das casas. O córrego
era visto como um meio de levar o nosso esgoto para fora. Por isso,
não merecia ser lembrado, pois não deveria fazer parte do nosso dia-
a-dia. A maioria dos nossos córregos localizados nas áreas mais
antigas estão canalizados há muito tempo. Outros córregos
localizados em loteamentos aprovados a partir da década de 50 foram
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considerados como passíveis de ser canalizados. Foram lançadas
avenidas sanitárias sobre os córregos, acreditando-se que, no futuro,
o Município ou o Estado faria essa canalização. E a ocupação do
loteamento previa essa possibilidade. Hoje, enfrentamos essa grande
dificuldade de gerenciamento, pois os córregos ainda se encontram a
céu aberto, com uma ocupação consolidada às margens. Dificilmente,
conseguiremos outra solução que não seja o seu fechamento. Talvez,
pudesse ser feita uma canalização a céu aberto, mas não
conseguiremos garantir a desocupação da faixa de 30m. Em outras
situações em que houve uma ocupação clandestina, com no caso das
favelas, é possível aplicar programas de reassentamento, que são
caros. Estamos executando um grande projeto, que foi visitado pelo
Governador do Rio, há duas semanas, de intervenção no complexo da
Serra, denominado Vila Viva. Trata-se de um grande projeto de
urbanização de todo o aglomerado da Serra, prevendo-se, em
primeiro lugar, o reassentamento das pessoas que se encontram em
área de risco, ou de inundação, ou de proteção ambiental. Em
segundo lugar, procederemos a outras intervenções, como a
implantação de rede coletora de esgoto e interceptores, para a
viabilização do não-lançamento do esgoto. Em um terceiro momento,
implantaremos áreas verdes e parques ao longo dessas áreas, para
garantir que a população cuide do espaço apropriado. É um projeto
caríssimo, que, aliás está sendo financiado pelo BNDES e, em parte,
pela Caixa Federal. É realmente inovador, mas, dificilmente,
conseguiremos fazer outro igual, apesar de haver um projeto
semelhante para o Taquaril. Esse tipo de intervenção é necessária.
Temos de correr atrás, recuperar os prejuízos, mas convenhamos que
se trata de investimentos muito elevados. Precisamos pensar em
alternativas que, a menor custo, tragam benefícios equivalentes ou
maiores, sem que se precise remover do local toda a população.

Há outros problemas: aumento de impermeabilização do solo,
gerando áreas de inundação; adensamento informal, o que faz surgir
favelas; invasão de áreas de preservação permanente, que,
anteriormente, eram difíceis de ser identificadas; periferização
contínua da população - a medida que se chega com infra-estrutura, o
custo da terra aumenta, o que torna atrativo, para as pessoas que
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receberam o benefício, vender suas terras e procurar outros lugares
sem infra-estrutura para morar, repetindo-se, assim, os problemas.
Recentemente divulgou-se uma pesquisa sobre as ações do
Orçamento Participativo. O fato de a população poder intervir nas
ações do Município garante a manutenção da população residente. As
pessoas podem reivindicar obras e melhorias para as proximidades de
suas casas. O Orçamento Participativo é uma lição de como se fazer
intervenções na cidade sem provocar o processo de periferização.
Outras questões de que temos de cuidar são as seguintes: erosões e
inundações; aumento de efluentes poluidores - quanto maior o
adensamento, maior a geração de efluentes; inadequação na coleta e
destinação de resíduos sólidos e esgotos - muitas vezes, o receptor
lança detritos no córrego, a 50m abaixo da rede de esgoto -; aumento
de consumo de energia, o que gera, em outras regiões do Estado,
aumento de áreas inundadas, porque dependemos de barragens
hidroelétricas. Dificilmente, nós, das cidades grandes, lembramos que
nosso consumo de energia está causando prejuízos ambientais em
outras cidades. Há outros problemas dos Municípios que são
decorrentes de gestão inadequada: falta de sensibilidade dos
gestores, falta de recursos humanos adequados para gerenciar, falta
de recursos financeiros e outros tantos que já foram citados aqui, e,
muitas vezes, falhas na operação dos diversos sistemas. Temos
conversado com a Copasa, e ela reconhece que um dos desafios na
gestão, principalmente, do esgotamento sanitário é garantir que esses
sistemas implantados operem de forma adequada. Há vários
vazamentos e várias interferências que prejudicam a operação.

Que instrumentos temos para resolver esses problemas? Na parte
de controle, um grande instrumento de que os Municípios dispõem é o
licenciamento e a fiscalização de atividades. Só se licencia uma
atividade que esteja em condições adequadas de funcionar e operar
sem causar prejuízo ao meio ambiente, seja ela uma grande
mineradora, seja um bar ou uma lanchonete. Temos de nos preocupar
como está sendo conduzido o esgoto gerado por essas atividades;
atividade de recuperação; redes coletoras e de interceptação de
esgoto; estação de tratamento de esgoto; reassentamento de
população que ocupa áreas de interesse ambiental; tratamento de
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fundo de vale e revegetação de margens; ações de proteção e
preservação precisamos mapear, identificar as nascentes e colocar
tudo isso sobre os loteamentos aprovados, estabelecendo, inclusive,
uma negociação com os proprietários -; criação de parques nas áreas
públicas que possuem nascentes; e instrumentos de compensação ao
proprietário, que podem ser: transferência de potencial construtivo,
redução do IPTU e, principalmente, educação ambiental e mobilização
social.

Encerrarei minha fala agora, apesar de ter uma série de fotos para
mostrar. Estou à disposição de quem quiser outras informações ou ver
o restante do trabalho. Obrigada a todos.

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

Palavras do Secretário Municipal Paulo Ribeiro
Bom-dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a

oportunidade de estar aqui, representando o Município de Montes
Claros, e parabenizar a Assembléia por esta iniciativa, a Deputada
Maria Lúcia Mendonça, todos os membros da Mesa e o nosso irmão
Apolo Lisboa. Quero agradecer a presença de todos os
ambientalistas.

Como todos disseram, os problemas ocorrem no território, no
Município, efetivamente; o Estado e a Federação são uma abstração.
Quero deixar claro o que Montes Claros tem feito, já que a Secretária,
com brilhantismo, fez sua exposição, conceitualmente.

Quero ressaltar uma novidade da administração municipal, que é
participativa: a criação do Ecocrédito, a primeira lei brasileira de
incentivo ao meio ambiente. Não há a Lei de Incentivo à Cultura?
Criamos, portanto, a Lei de Incentivo ao Meio Ambiente. A Prefeitura
de Montes Claros, por meio de renúncia fiscal, deve pagar R$110,10
por hectare por ano ao proprietário rural para a preservação de suas
propriedades. Toda área que o Município considera de relevância
ambiental - nascentes, matas ciliares, áreas cársticas, de que a região
é riquíssima - é levada ao conhecimento do Conselho de
Desenvolvimento Municipal, que seleciona a área que receberá esse
incentivo. Neste ano, alcançaremos 1.000ha de preservação no
Município; no próximo, 2.000ha; e, no outro, 3.000ha. Hoje, a média
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de cada propriedade rural selecionada está em torno de 10ha, ou seja,
cada proprietário receberá, anualmente, R$1.100,00 do Município de
Montes Claros.

Alguns ambientalistas, principalmente os xiitas, consideram-se os
donos da verdade e têm uma visão equivocada do proprietário rural,
ditando regras e o punindo, sempre com ação fiscalizatória.

É preciso inverter essa lógica. Diante de qualquer política eficaz e
séria desenvolvida no território ou no Município, é o produtor rural que
está concretamente com a propriedade na mão. Se quisermos
desenvolver uma política ambiental conseqüente e sustentável,
principalmente na área de recursos hídricos, o produtor rural tem que
ser o nosso principal aliado. O produtor rural é o principal parceiro de
uma política de recursos hídricos.

Este é o ecocrédito, cédula que criamos para dar ao produtor rural.
Com ela, ele pode pagar qualquer imposto municipal, IPTU, ISS e
ITBI, além de poder arrematar nos leilões feitos pela Prefeitura. O
produtor pode transferir esse direito a outra pessoa, fazendo compras
na cidade e pagando com essa cédula ao comerciante, que, por sua
vez, usará o ecocrédito para quitar débitos e responsabilidades para
com o Município.

Estas são algumas áreas selecionadas e algumas experiências em
desenvolvimento na zona rural do Município. Todas essas soluções
são baratas, e não há novidades. O interessante é que houve uma
mobilização que só o Município tem capacidade de fazer. Se houver
um Codema ou uma Secretaria atuantes, haverá uma política
conseqüente no Município. Onde não houver participação do
Município, dificilmente haverá essa política. O Município é o único que
tem todas as vantagens para articular, chamar os órgãos ambientais à
responsabilidade e mobilizar a comunidade. Nesse aspecto,
envolvemos a associação de moradores e o Ministério Público, que
alocou 300 horas de tratores para construirmos 87 barraginhas como
essa. Fizemos uma expedição com a comunidade e um trabalho de
educação ambiental. Utilizamos os táxis do Ministério Público,
colocados à disposição para esse trabalho, e gastamos várias horas
de trabalho dos tratores. Para fazer uma barraginha como essa, foram
necessárias duas horas e meia e a média de uma pela outra fica em
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torno de 60 mil litros, depositados por água de chuva. Há um trabalho
importante em Montes Claros, que tem 100% do esgoto tratado. Estão
sendo construídas cinco novas avenidas sanitárias. A ETE é a maior
obra da história da cidade. Foi licitada por R$61.000.000,00 e objetiva
tratar a questão do saneamento básico. Algumas avenidas estão
sendo construídas.

É bom salientar que 70% da contaminação de todas as doenças
acontece por via hídrica. O reflexo disso na saúde é incrível. Poderia
haver reflexo imediato na melhora da saúde e na questão ambiental. A
cidade de Montes Claros, com exceção da região metropolitana, é a
maior poluidora na bacia do São Francisco, principalmente na bacia
do Verde Grande, onde o Município está situado. Estas barraginhas
estão sendo desenvolvidas na zona rural da cidade.

Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT - de São
Paulo, 70% dos assoreamentos de córregos e rios se dão em razão
da construção e da má conservação das estradas. Segundo a Emater,
nos últimos 10 anos, no Norte de Minas, 600 córregos e rios foram
assoreados. Quem paga por isso? O Ministério Público tem que
alargar as suas ações para fiscalizar e punir. A descontinuidade
administrativa e a responsabilidade de construção nunca foram
punidas neste país. Não temos essa cultura.

Qual é o grande problema? O grande problema é o próprio poder
público, ou seja, os governos federal, estadual e municipal, que
constroem a maioria das estradas. Quem os fiscaliza? Ninguém.
Ninguém fiscaliza, ninguém tem responsabilidades, ninguém é punido.
O que ganham os grandes financiadores das campanhas públicas,
isto é, as empreiteiras? Quanto maior o movimento de terras, maior
será a corrupção, maior será o lucro.

Como membro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos -
gostaria de que esse Conselho atendesse com mais rapidez as
sugestões de seus Conselheiros -, propus criar uma ADN, em que
coloquei jocosamente o nome de “pé no barranco”. A maior
imbecilidade deste país se chama barranco. Se andarmos pelo Norte
de Minas, no Vale do Jequitinhonha, próximo, por exemplo, de
Diamantina, veremos que existem barrancos de 50m, maiores que
esta sala. Para onde foi esse volume de terras? Foi para os rios,
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causando assoreamento.
Propus e continuo propondo ao Conselho Estadual de Recursos

Hídricos uma deliberação normativa, a fim de normatizar a construção
das estradas. Ninguém quer. Estou falando para surdos até hoje.
Infelizmente, o Conselho não tomou uma posição clara quanto a isso.
Estamos construindo estradas da mesma forma como eram
construídas há 100 anos, talvez no século XIX. O que mudou com a
tecnologia? Apesar do grande avanço, a nossa tecnologia não está
sendo aplicada na construção de estradas. O principal crime diz
respeito às estradas brasileiras, mas trata-se de um vespeiro, porque
sabemos a relação existente entre homens públicos e empreiteiras
neste país.

Aí estão os objetivos claros desse trabalho de recuperação dos
recursos hídricos no Município de Montes Claros, que adota o padrão
de estradas ecológicas.

Quero propor um programa mais eficiente e mais barato que a
transposição do Rio São Francisco, que, se não me engano, está na
ordem de R$3.500.000.000,00, como foi publicado, mas, no fundo,
será como a obra do PAM: ao final esse valor chegará a mais de
R$10.000.000.000,00. Todos sabemos como é isso, como é feita a
distribuição de recursos. Proponho ao governo federal e aos governos
de Estados e Municípios um programa mais barato e o maior
programa de recuperação hídrica deste País, talvez do planeta:
proponho acabarmos com as chamadas reservas legais, que são
grandes problemas para os proprietários rurais, que têm a obrigação
de preservá-las. O governo chega com a lei e determina que 20% da
propriedade é intocável, ou seja: o produtor é dono, mas não pode
fazer nada com aquela área.

Isso é pura hipocrisia, é lei que não funciona, porque o proprietário
rural tem responsabilidades sobre aquela área, é punido, é fiscalizado,
obrigado a cercar a área, mas não pode fazer uso dela. O que o
governo dá em contrapartida? Será que essa área é efetivamente
privada ou semipública? Se o Estado está dizendo que o produtor é
responsável, por que não lhe dá incentivos, a fim de que recupere
essa área? Proponho que esses 20% sejam prioritariamente áreas de
APP. Em Montes Claros, para fins do Ecocrédito, estão sendo
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escolhidas somente áreas de APP, ou seja, nascentes, matas ciliares,
áreas cársticas e áreas de recarga. Proponho que se considere a
reserva legal prioritariamente como área de APP.

A recuperação dessas áreas no Brasil significaria algo em torno de
40% do território nacional. Estamos falando em recuperar e proteger
todas as APPs existentes no País. Qual é o custo disso?
Insignificante, porque essa recuperação poderá ser feita por meio de
renúncia fiscal, imposto de renda, ICMS ou financiamentos parecidos
com os destinados ao semi-árido pelo Banco do Nordeste. Esse
Banco libera financiamento com 8% de juros, na região do semi-árido,
com carência de quatro anos. Se todos os produtores do Brasil
tiverem direito a esse tipo de financiamento, poderemos recuperar
essas áreas e reconhecê-las como de grande potencial para o
ecoturismo, ou seja, daremos nova possibilidade aos produtores de
prestação de serviços de ecoturismo, que é muito mais possibilidade
de ter ganho concreto que na atividade rotineira.

Analisando a questão de Montes Claros, daqui a dois anos, quando
atingirmos 3.000ha de áreas protegidas - com uma média de 10ha -,
estaremos criando 300 parques de mais de 100.000m2 cada. Como se
trata de um filé, próximo de água, imaginem a potencialidade de uma
região carente de água e o quanto o produtor pode utilizar isso como
ecoturismo, pode vender seu frango, a cerveja, chamar o pessoal. Já
que haverá a ETE e tudo sendo trabalhado para não haver área
poluída, abre-se uma nova perspectiva, que é o desenvolvimento do
turismo sustentável neste país.

Para isso, falta determinação política e “tesão”. Infelizmente, está
faltando “tesão” na área ambiental. Há muito técnico e pouca utopia.
Olhem para nós neste Plenário. A média de idade é de mais de 35
anos, está fora da juventude. Estou sentindo falta da juventude, que
sonha e luta pelo que acredita. Infelizmente, está faltando isso, o que
é algo crucial.

Se a água é vida, se e é essencial à sobrevivência - e hoje mais de
80% da população está na zona rural -, por que não reconhecer o
produtor como produtor de água? O poder público gasta quanto na
conservação de um quilômetro de estrada? E é uma vergonha o
Estado das estradas de Minas Gerais, principalmente as federais.
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Daqui para Montes Claros, por exemplo, está uma vergonha. E
pagamos caro. Quanto custo? O rio não é uma estrada natural? Por
que não reconhecer, criar parâmetros e pagar ao produtor a
conservação de um quilômetro de rio dentro de sua propriedade? É
justo as concessionárias ganharem muito dinheiro e não
reconhecerem que, se o produtor rural não conservar os rios dentro de
sua propriedade, ela não terá o produto para abastecimento? Será
que não está na hora de pensarmos que as populações urbanas têm
de dar alguma coisa para isso ser preservado na zona rural, para que
a água possa chegar até aqui?

Estamos atrofiados em pensar, em propor, em sonhar. O que, sei é
que sem “tesão”, não há solução. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Agradecemos ao Sr. Paulo Ribeiro, Secretário de
Meio Ambiente de Montes Claros, a sua fala. Esperamos que, com
essa eloqüência e vibração, tenha balançado todos nós um pouco.
Não adianta ser só o governo, só os Municípios, não é Secretário?
Tem de ser uma conscientização global. É aquele ditado que usamos
constantemente: a união faz a força. Você tem toda razão.
Precisamos ter um ponto de partida para dar o primeiro passo, para
começar.

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

O Sr. Apolo Heringer Lisboa - Ele é da terra do pequi e não nega a
raça.

A Sra. Presidente - Ele é mineiro.
Palavras do Sr. Millôr Godoy Sabará

Bom-dia. Queria agradecer em nome do Centro Universitário do
Leste de Minas Gerais o honroso convite desta Casa para falar sobre
este tema, que é de grande importância. Cumprimento os membros da
Mesa, principalmente a Deputada Maria Lúcia Mendonça. Quero
saudar especialmente as pessoas que hoje aqui compareceram,
dispondo de seu tempo para nos ouvir.

Há uma máxima da ecologia - cunhada, parece, por Huctkinson -
que diz que a humanidade não reage a processos, mas a fatos. A
lenta degradação dos recursos hídricos não é de hoje, ela vem
acontecendo. Mas só quando a coisa se torna crítica, com o
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desaparecimento dos rios e da biodiversidade aquática, estando as
pessoas sem água para beber, é que realmente a humanidade como
um todo toma providências.

Esse é um defeito de todos. O problema do aquecimento global é
conhecido no meio científico há 50 anos, mas só agora foi divulgado
pela mídia, porque a coisa ficou feia. Infelizmente, vivemos uma crise
de proporções globais, uma catástrofe global, sem tendência de
estabilização para posterior reversão. De 1970 a 2000, 30% das
espécies de peixes de água doce desapareceram.

Quero deixar bem claro neste fórum que o nosso problema é a água
doce. A água do mar compõe 99% da água do mundo. São mais de
1.300.000km3 e, para cada quilômetro cúbico, 1 bilhão de litros. Se
pudéssemos beber a água do mar, usá-la para matar a sede dos
nossos animais, lavar a nossa roupa, cozinhar, fazer a higiene
pessoal, lavar o nosso carro, não haveria problema. Entretanto a única
água que podemos usar é a água doce. Então o que estamos
discutindo é a questão da água doce, uma pequena fração do total de
água do mundo. A crise é de água doce. Hoje ela é o limitante do
crescimento do desenvolvimento econômico de qualquer região do
Planeta. Os países ricos sabem disso. Temos de nos conscientizar
que o limitante do nosso crescimento é a disponibilidade de água
doce.

Agradeço a presença do meu colega de pesquisa, o engenheiro-
agrônomo Marcelo da Silva Matsumura, doutorando em Geologia
Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto.

O século XX nos deixou três grandes lições. A capacidade dos
modelos atuais de diminuir as diferenças entre os países ricos e
pobres. Nos países, os atuais modelos econômicos não favorecem a
diminuição de diferenças; só as acentuam. Esses modelos são
insustentáveis tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico e
social. Estou me referindo ao neoliberalismo, que se mostrou
insustentável social e ambientalmente.

Estamos destruindo o suporte de vida do Planeta. Todos sabem que
um avião que voa a 10.000km de altitude e a 900km/hora tem
diversos suportes de segurança para os passageiros, pois a
temperatura lá é menos 40ºC, não há oxigênio. As pessoas morreriam
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instantaneamente sufocadas e congeladas. Por outro lado, dentro do
avião, a temperatura é confortável, ou seja, 22º, a umidade relativa do
ar e a concentração de oxigênio são iguais a 3.000 metros. Se apenas
um sistema de segurança falhar, coloca-se em prática outro, e assim
por diante. O Planeta também tem vários sistemas de segurança, mas
estamos destruindo um por um. Se o último acabar, como no avião,
todos morrerão.

Aqui, uma imagem da Lagoa da Pampulha numa noite desastrosa
de setembro de 1990, quando houve mortandade de peixes. Hoje de
70% a 80% dos lagos do mundo já sofreram severos impactos.
Aproximadamente 70% das águas descarregadas pelos rios nos
oceanos já estão severamente comprometidos pela atividade humana.
Além de ser uma fonte de água para os seres humanos, os
ecossistemas aquáticos são suporte para a biodiversidade terrestre.
Quanto mais água disponível na superfície terrestre, maior a
biodiversidade. Isso é mais ou menos esperado. Conheço seres vivos
que vivem sem oxigênio livre, as bactérias, mas não há um ser vivo no
mundo que vive sem água.

Quanto mais água doce há nos continentes, maior é a
biodiversidade. Não é por acaso que a Amazônia tem essa quantidade
de animais e plantas; o cerrado também tem grandes fontes de água
doce. Parece que há grande correlação da presença da água doce
superficial e a presença de biodiversidade.

Só que há um problema: a taxa de consumo de água doce em
quilômetros cúbicos por ano. Vocês podem ver que, em 1900, no
início do século XX, consumíamos 500km³ de água por ano. Em 2000,
já estamos chegando a mais ou menos 5.000km³ de água doce por
ano. Só que a taxa de aumento do consumo é de 1.000km³ por ano.
Mais ou menos daqui a 10 ou 15 anos, toda a água doce do mundo
estará sendo usada pelo ser humano. O que vai sobrar para a
biodiversidade, o restante dos animais, plantas e microorganismos?
Nada.

Quem consome mais água doce no mundo, primeiro, é a atividade
agrícola. Para produzir comida, é necessário o uso de água doce.
Para um quilo vivo de boi, são necessários 10.000 litros de água doce
desde o nascimento do animal até o abate. Um animal de 300kg já
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consumiu 3.000.000 de litros de água quando chega a essa idade.
Para 1kg de batata, são gastos 800 litros de água no ciclo de vida da
planta. Para produzir 1 litro de etanol - está todo o mundo tão
alvoroçado com etanol -, são gastos 500 litros de água.

O segundo maior consumidor de água doce é a indústria. Mas a
agricultura consome 70% da água do mundo. Depois, vêm as cidades,
e, por último, as represas. Para a geração de energia elétrica, criam-
se grandes lagos artificiais, aumentando-se a área de evaporação. Só
Sobradinho perde, por segundo, 2.300 litros de água com a
evaporação. Esses dados estão à disposição de qualquer um que
queira olhar.

É inquestionável que nossa curva de demanda de água doce é
exponencial, acompanha a curva de crescimento da humanidade, só
que a quantidade de água é limitada, não passa de 15.000km³, e não
há como fabricar água doce na quantidade que precisamos. Os custos
energéticos e econômicos são proibitivos. Estamos diante de um
problema muito grande, um impasse, uma equação quase sem
resolução.

Aqui há esse gráfico. Os oceanos representam 96,8% da água do
mundo. As águas continentais, representadas por esta fração aí
embaixo, somam mais ou menos 0,016% da água do mundo. A água
doce de lagos e rios representa 0,016% da água do mundo, apenas
214km³. É essa a água que temos para usar. A maior parte da água
doce do mundo está em lagos. É impressionante falar isso no Brasil,
que é um país velho geologicamente, com clima tropical, temos muito
mais rios que lagos, mas há países, por exemplo, como Canadá, que
tem 50 mil lagos. A maior parte da água doce do mundo está em
lagos. Há um lago que separa os Estados Unidos do Canadá, com
grande parte da água doce do mundo; o Lago Balaton; o Lago Vitória,
na África, e outros lagos.

Vamos para um exemplo local. A Bacia do Rio Doce, que vocês
estão vendo, tem mais ou menos 88.000km², cabe a Bélgica dentro
dela. Neste ponto que está assinalado no mapa, acompanhei os
registros de vazão de 1939 a 2001. Antes de mostrar esse resultado,
vocês podem ver o que está ocorrendo com a gestão de solos em
nossos Municípios. Esta foto aqui foi tirada depois que o trator passou
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e tirou 2m de lama da chuva que ocorreu em um Município do Vale do
Rio Doce. Esta é a imagem de um produtor rural que desmatou a
mata ciliar. À porta dele, passa uma rodovia estadual asfaltada. Tirei
esta foto da rodovia. Ele cortou a mata ciliar com motosserra,
queimou, estava fazendo adubação com fertilizante, tranqüilamente.
Aqui há outra visão do mesmo local.

Foi mencionado aqui sobre os Estados rurais. Olhem a situação
desta estrada rural.

Este riacho abastece o Município do Rio Doce. Ele está totalmente
coberto de algas, a maioria delas produtoras potenciais de toxinas,
como acontece na Pampulha. A montante, estão derrubando a mata
ciliar e adubando. Todo esse poluente e os sedimentos da estrada vão
para o rio.

Outra visão do rio: é dificílimo ver, no mundo, um rio nestas
condições. Vemos muito mais lagos assim. Já vi rios, em Minas, no
mesmo estado. Quando um rio chega a essas condições, ele está tão
cheio de fósforo e nitrogênio que a situação é quase irreversível.
Nessas condições, esses recursos hídricos estão perdidos.

Há uma estratégia do uso do eucalipto para reabilitação de solos e
águas. Regiões com vocação florestal e com a floresta cortada para
dar lugar a pastagens e à agricultura tornam-se degradadas. Um dos
marcos estratégicos para gerar renda e, ao mesmo tempo, conservar
o recurso hídrico é o reflorestamento. Grande parte do Estado de
Minas tem vocação florestal. Temos de gerar renda e, ao mesmo
tempo, conservar. Os estudos que estão sendo desenvolvidos, há
pelo menos sete anos, não têm mostrado que o plantio de eucaliptos
traz danos ambientais irreversíveis ou maiores do que a agricultura e
a pecuária. Toda atividade humana tem impacto ambiental. Temos de
escolher a que traz menos danos, principalmente aos recursos
hídricos. Um exemplo disso são os Municípios de Bocaiúva e de Água
Boa, na bacia do Rio São Francisco, onde estamos estudando, com
financiamento da Vallourec Mannesmann, duas nascentes do Verde
Grande, afluente do Rio São Francisco. Até onde sei, são as duas
únicas nascentes que estão sendo monitoradas continuamente no
trecho mineiro do Rio São Francisco. A qualidade e a quantidade de
água do Rio Grande é igual à somatória da quantidade e qualidade de
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água de um rio pequeno. Eles vão se juntando e formando um rio
maior. Aqui, no Brasil, temos estudos sobre grandes rios, mas pouca
coisa sobre nascentes e afluentes. Eles estão sendo estudadas desde
2004, ou seja, medições periódicas de vazão e qualidade da água
estão sendo feitas.

Quero mostrar uma imagem do Rio Doce, ressaltando as áreas em
vermelho, sem nenhuma cobertura vegetal, e as áreas em verde,
áreas de reflorestamento e matas nativas.

Vemos, aqui, o resultado dessa ocupação sobre o volume do Rio
Doce, na altura de Cachoeira Escura, Município de Belo Oriente. Essa
linha tracejada fala da tendência da quantidade de água no rio entre
1939 e 2001. Houve um decréscimo violento na quantidade de água
porque a montante do ponto está se usando mais água do que o
permitido. Não estão respeitando os controles hidrológicos do rio.

Um estudo foi feito em córregos, drenando bacias reflorestadas com
eucalipto e outras com pastagens, em 2004. Na última linha, estão os
sólidos totais em suspensão que assoreiam o rio. Há 20 vezes mais
sedimentos no rio.

Conclusões e recomendações que dou: as marcas e estratégias de
recuperação e conservação devem estar ligadas. O plantio de
eucalipto como uma opção de renda e conservação de água.
Mecanismos legais e fiscais devem ser implementados para incentivar
proprietários rurais a realizar o manejo ambiental. Há um mecanismo
muito interessante do Ecocrédito. A maior parte da água é gasta na
agricultura. Campanhas de extensão técnica devem focar o uso
racional da água na área rural. Os Municípios devem estimular a
criação de microbacias hidrográficas municipais para a geração de
água.

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

Esclarecimentos sobre os Debates
A Sra. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de

debates. A Presidência informa ao Plenário que os participantes
poderão formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
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que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de 3 minutos para fazer sua intervenção, sendo
garantido o mesmo tempo para as respostas. Lembramos aos
presentes que as demais atividades do fórum programadas para hoje
à tarde acontecerão das 14 horas às 18 horas. A reunião ordinária do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos ocorrerá no Crea-MG, no 6º
andar; e o curso de aperfeiçoamento será no Crea-MG e na Escola do
Legislativo.

Designação do Sr. Coordenador
A Sra. Presidente - A Presidência designa o Sr. Ilmar Bastos Santos

para atuar como Coordenador dos debates.
Debates

O Sr. Coordenador (Ilmar Bastos Santos) - Cara Deputada, temos
aqui algumas inscrições de pessoas que desejam fazer uso do
microfone. Portanto, inicialmente, convido o Sr. Afonso Aroeira, do
CBH Paracatu.

O Sr. Afonso Aroeira - Cumprimento a Mesa e especialmente o Sr.
Paulo Ribeiro, nosso companheiro, pelo brilhante pronunciamento
feito a respeito do produtor rural. Sou um pequeno assentado de
reforma agrária do Projeto de Assentamento Fruta D’Anta, em João
Pinheiro, o maior assentamento de reforma agrária que existe no
Estado, e, como vocês podem ver, estou bem trajado, e devemos
acabar com essa idéia de que, na reforma agrária, só há maltrapilhos
e rasgados. No nosso assentamento, a média é de três salários
mínimos por família. Então, devemos mudar isso.

Sinto-me também como produtor rural, e por isso faço este
pronunciamento especialmente para você. Não é produtor rural, mas -
acredito - produtor de água, pois somos nós quem cuidamos da água,
lá na ponta. Também faço parte de diversos movimentos sociais com
os trabalhadores rurais, como o Apolo disse já ter feito anteriormente.

Devo ressaltar que também era petista, mas, por questões
fisiológicas e partidárias, passei para o PDT. Ficamos trabalhando na
ponta e vemos que as coisas não acontecem como queremos.

Não podemos perder de vista isto: municipalização e território. Por
exemplo, tive uma grande experiência no Comitê da Bacia
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Hidrográfica do Rio Paracatu, do qual fui fundador com o Tonhão. O
Governador Aécio Neves escolheu o Noroeste de Minas como região
para ser feito um trabalho com a Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação - FAO. Nesse trabalho, criamos o
Conselho Territorial de Desenvolvimento Sustentável, do qual estou
Presidente.

Então, dirijo esta pergunta ao Paulo Ribeiro, ao Apolo e à Deputada
Maria Lúcia Mendonça: como vamos discutir a questão da
municipalização sem perder o foco no território?

Aliás, quero até fazer uma crítica: em João Pinheiro, só de taxas
ambientais, arrecadam-se R$7.000.000,00 por ano, mas esse dinheiro
não fica no Município. Portanto, como podemos discutir a
municipalização sem perder o foco da questão territorial? São as
questões territoriais que desenvolveremos em determinadas regiões.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Sr. Afonso. Estou sendo orientado
para que sejam feitas outras perguntas. Assim, convido o Sr.
Alexandre Lima Sampaio, para fazer uso do microfone.

O Sr. Alexandre Lima Sampaio - Sou mestrando da UFMG. Minha
pergunta é para o Paulo. Não sei se compreendi bem o que ele disse.
Ao se referir a reserva legal, área de preservação permanente,
entendi que falou que isso é um ônus para o produtor rural. A pessoa
tem direito à propriedade da terra desde que cumpra sua função
social, e a própria questão ambiental é uma delas. Portanto, não
entendo isso como ônus, mas como obrigação que a pessoa tem de
cuidar desse bem.

Outro ponto é que sinto receio quanto ao fato de se valorizar a
questão ambiental financeiramente. Parece que, para ter valor,
precisa dar dinheiro. Tudo bem que é uma forma de incentivo à
proteção do meio ambiente, mas será que não cria uma associação
meio perversa: para dar valor, tem que dar dinheiro? Por exemplo,
uma pessoa que não esteja recebendo dinheiro para cuidar da área
de preservação permanente que há em sua propriedade não irá parar
de cuidar por não receber algum crédito? Não sei.

Você falou em tesão, mas me tira um pouco do tesão termos que
colocar dinheiro em tudo o que achamos que possui valor.

O Sr. Coordenador - Muito obrigado. Convidamos também para
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fazer sua indagação o Sr. José Miguel Cota, da Prefeitura de Mariana,
para - acredito - Paulo e Apolo, porque escreveu “Paulo Lisboa”.

A Sra. Presidente - Queremos informar que não estamos mais
recebendo inscrições, porque será realizada outra Mesa de debates,
daqui a pouco.

O Secretário Municipal José Miguel Cota - Meu nome é José Miguel.
Sou Secretário Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Mariana
e faço parte dos comitês dos Rios Piracicaba e Piranga.

Primeiramente, quero dizer que a municipalização é não só
importante, como também necessária, porque as deliberações ficam
por conta do comitê, mas quem faz a gestão real é o Município.

Segundo, a adequação do Plano Diretor Urbano e Ambiental do
Município ao comitê de bacia torna-se impossível, porque Mariana tem
seu Plano Diretor Urbano e Ambiental desde 2004, e nem Piracicaba
nem Piranga fizeram o termo de referência do plano diretor. Acho que
é o contrário. O plano diretor do comitê de bacia tem de observar as
necessidades do Município e adequá-las, se possível, aos planos
diretores do Município.

A outra crítica que faço é que os Comitês de Bacia Federal do Doce
e do São Francisco estão fazendo seu plano diretor sem conhecer o
plano diretor das unidades. Chamo isso de “plano diretor do crioulo
doido”, como o “samba do crioulo doido”. Como é que se pode ter um
plano diretor federal sem conhecer os Estados, e como você coordena
essa gestão? Pergunto ao Apolo como isso é possível.

A Sra. Presidente - Há mais duas perguntas para o Apolo. O Rafael
Afonso Silva pergunta: “Prof. Apolo, qual o efetivo papel da
comunidade na reversão do crime de concretagem do leito dos rios,
principalmente em Belo Horizonte, nos afluentes do Rio das Velhas?
Não lhe parece a história do lobo que, acima do rio, reclama que o
cordeiro suja sua água, mesmo estando abaixo?”. Ainda para o Prof.
Apolo: “As cidades são o local onde as pessoas vivem, onde as
atividades humanas acontecem. Porém, a atividade humana que mais
utiliza e desperdiça água é a agropecuária, por meio da irrigação,
entre outras. Minas Gerais é um Estado de relevância nessa atividade.
Quais são as ações necessárias para minimizar o grande desperdício
de água na agropecuária mineira?”. Essa pergunta foi feita por Thiago.
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Dr. Ilmar, há mais alguma pergunta para o Dr. Apolo?
O Sr. Coordenador - Não, as demais são dirigidas à Mesa, em geral.
O Sr. Apolo Heringer Lisboa - Bom, todas essas perguntas são

importantes. Teríamos de abordá-las ligeiramente, porque a discussão
continuará. Mas é bom que todos comecem a tomar conhecimento
dessa problemática. Sua questão é pertinente. Estamos diante de
uma situação em que ambas as posições têm razão. Temos de
pensar globalmente e sistemicamente e agir localmente. Temos de
imaginar o planeta Terra e depois ir dando um “zoom” e atuando em
determinado local, porque, se atuarmos no local, sem uma visão do
geral, poderemos entrar em contradição com a natureza mais ampla
do planeta. O mesmo acontece com um Município ou com uma bacia.
Se tomarmos o plano diretor de cada Município, somarmos e fizermos
um plano da bacia hidrográfica com base nisso, não dará certo.

O importante é adequar. O espaço do comitê de bacia tem
representação de Municípios, do governo do Estado, de empresas e
de ONGs, além de outros movimentos sociais. Ali, discute-se, do
ponto de vista mais amplo, como fazer gestão das águas e dos
ecossistemas da região. Um Município não pode decidir tratar seu rio
ou um ecossistema de determinada maneira, porque, muitas vezes,
esse Município é o que tem mais riqueza de rio e de ecossistema. É
preciso considerar os outros locais.

O planeta Terra não foi criado com Municípios prontos; tem uma
lógica geográfica, a água, os ecossistemas, o ar. Então, é necessário
observar os interesses dos Municípios, os interesses do planeta Terra
num sentido mais amplo.

A população de todo o mundo vem discutindo sobre o clima. Uma
intervenção em um país como os Estados Unidos, responsável por
25% do aquecimento do planeta, prejudica o Brasil, assim como o
clima do mundo inteiro.

O governo americano não pode ter tanta autonomia e tanta
soberania para fazer o que bem entende, queimando petróleo árabe
no seu país. Com isso, a Amazônia, o clima do Brasil estão sendo
prejudicados. O mundo é interligado, da mesma forma que os
Municípios estão interligados numa bacia e numa região. Os
Municípios não podem distribuir as veredas, patrimônio mundial.
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Temos que relativizar essa soberania e articular um trabalho com foco
na questão ambiental.

Você tem razão quando diz que isso tem que ser discutido. Não
fechei a discussão, mas é necessário adequar. O plano diretor da área
cárstica não pode ser a soma do que cada Município está fazendo. O
Município tem que saber que não pode fazer certas coisas. Se o
governo federal faz um plano como a transposição e quer obrigar a
bacia do São Francisco a aceitá-lo, isso não está certo. Ele tem que
ouvir a bacia. Todos têm um pouco de razão, e temos que estar
abertos às mudanças de mentalidade. Desse jeito não está certo. O
mundo, do jeito como se encontra, não está certo. Estamos destruindo
tudo. Temos que mudar o mundo a partir de discussões democráticas.
Não há um decreto fechando a discussão.

A cidade de Mariana precisa discutir mais. Se formos discutindo,
pensando, refletindo e fazendo concessões, chegaremos a um
acordo. A comunidade, a sociedade civil, as ONGs levantaram em
Minas a questão contra a canalização de rios e córregos. A
engenharia tradicional, formada a partir de certos interesses, queria
canalizar os rios, encurtando-os, fazendo-os ficarem retos para
diminuir seu comprimento, para gastar menos concreto e cimento e
para facilitar o trânsito. A visão da época era de trânsito longitudinal, e
não transversal ao rio, o que acabou com os nossos córregos e rios;
fizeram loteamentos sem visão ambiental. Em Belo Horizonte, já
houve uma vitória muito grande contra a Inurbe.

Sobre o Arrudas, na Linha Verde, ele já deixou de ser um rio na
parte central da cidade. A sua profundidade era de 2m, mas agora
passou para 6m. Arrasou-se tudo. É perigoso alguém querer imitar
isso no interior, achando que é moda. Já a agropecuária consome a
maior parte da água. Falo de produção agrícola e animal, em que há
grande consumo de água. Na transposição, está previsto consumo de
75% de água, um desperdício, pois a tecnologia é de aspersão.
Precisa-se constatar se isso compensa economicamente para
grandes plantações. Há empresa que quer produzir aqui, porque a
água é de graça. Às vezes, isso não interessa ao País.

A Sra. Presidente - Infelizmente o nosso tempo é curto. Vamos ler
as perguntas. A primeira, da Suely, é dirigida à Flávia: “Há alguma
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passagem ou artigo na legislação brasileira que considere a
privatização da água, gestão hídrica, como crime contra o patrimônio
público? É verdade que o abastecimento em Minas já está 80%
privatizado por ações vendidas no mercado livre? Quem se
responsabiliza por isso? Quem autorizou isso? Essa pessoa sabe as
conseqüências disso?”

Há outra pergunta dirigida à Flávia. “Vemos que a Prefeitura vem
criando mecanismos para a urbanização de áreas invadidas com
custos muito elevados, tanto que a senhora mesma disse que,
dificilmente, esses programas se estenderão para outras áreas. Ao
mesmo tempo, vemos a ampliação constante de outras áreas
invadidas. Por que a Prefeitura não cria mecanismos para evitar essa
ampliação? Continuaremos trabalhando na lógica de minimizar
conseqüências ao invés de trabalhar na prevenção?”

Pergunta do Rui Nogueira, dirigida ao Paulo: “Há dois perigos
cruciais no mundo: a formação de cartel da água, bem insubstituível,
que deveria ser um direito e não mercadoria; e a privatização, que
envolve um sinistro conluio entre organismos internacionais, governos
coniventes e corporações financeiras. Há estudos publicados no livro
“Água: a luta do século” que mostram que, em todo o mundo, a
privatização é seriamente prejudicial às comunidades, porque acarreta
muita corrupção e tarifas extorsivas, pois, nos serviços privados, só
tem o bem quem tem dinheiro. O senhor não acha que a água, bem
essencial para a vida, deva ter gestão comunitária municipal?”

A próxima pergunta é para o Dr. Millôr: “Gostaria de que o senhor
explicasse melhor a relação dos sólidos totais entre as culturas
pastagem e eucalipto. O senhor disse que o plantio de eucalipto não é
mais agressivo à terra e à água do que a agricultura e a pecuária.
Gostaria de saber se o mesmo é válido para a vida aquática e se a
recuperação da mata ciliar será muito mais proveitosa no meio
ambiente como um todo.”

O Sr. Coordenador - Há cinco inscritos. Pediria que fossem bastante
objetivos, pois disporão de dois minutos para a sua intervenção, em
conseqüência do adiantado da hora. Com a palavra, a Sra. Celene
Carvalho, do Movimento Acorda São Lourenço.

A Sra. Celene Carvalho - Prof. Millôr Godoy, sou do Circuito das
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Águas de São Lourenço, Cambuquira, Caxambu e Lambari. No
momento, está em discussão a importação da água da região,
começando com 50 milhões de litros e passando para 150 milhões de
litros.

Moro em São Lourenço e vejo que, em nosso parque, que é da
Nestlé, uma fonte secou e a manutenção está péssima. Qual é a
ligação de sustentabilidade no desenvolvimento dessa exportação de
água, no que diz respeito ao Circuito? Pelo pouco que se sabe, não
temos condições de exportar esse volume todo. Qual seria o benefício
que isso traria à população, já que não há emprego na região? Não há
emprego disponível em nenhuma das cidades do Circuito das Águas.

Dra. Flávia, a senhora disse que há leis fantásticas para o meio
ambiente. Como faremos um Prefeito cumprir a sua parte? Estão
derrubando árvores em horto e construindo piscina ao lado de um
córrego de esgoto. Esta foto mostra que se está realizando uma obra
totalmente eleitoreira, edificando-se a menos de 15m de um córrego.
Do outro lado está localizado o Parque das Águas, com o lago
artificial. Essa obra contraria a lei florestal de 1965, a nossa lei
orgânica, e a lei municipal de 1990, que proíbe a edificação e o
comércio nessa rua.

Uma última pergunta ao Paulo. Aliás, meus parabéns por Montes
Claros. Achei tudo fantástico.

Como podemos tirar o Codema e colocar um Codema onde ele é
paritário? Em São Lourenço, eles autorizam tudo, tudo, tudo.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Frei Tonhão, do Movimento
Verde de Paracatu.

O Frei Tonhão - Abordarei basicamente uma questão filosófica. Sei
que a questão filosófica não se resolve a curto prazo, mas temos de
caminhar nesse direcionamento. Todos sabemos que sem equilíbrio
não há vida. Aliás, a nossa briga é pelo equilíbrio. A partir do momento
em que se discute o equilíbrio, tem-se de entrar na questão filosófica.
A natureza existe para manter a vida de todos os seres. Aí vem um
produtor rural, que compra 10.000ha de terra, beneficia a terra, ganha
os seus recursos, dá um “tchau” para todo o mundo, faz o que bem
entende, e nós não temos retorno. Penso, então, que deveria haver
uma lei, nos moldes da lei das águas, obrigando esse cidadão a pelo
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menos promover o desenvolvimento sustentável comunitário. As
mudanças climáticas, tão presentes, mostram-nos que temos de partir
para esse equilíbrio o mais rápido possível. Não há alternativa.

Quanto à municipalização, comungo totalmente com a opinião do
Apolo. É uma questão de percepção. Enquanto não entendermos que
estamos no mesmo barco e que precisamos agir localmente pensando
no global, não teremos qualidade de vida e estaremos todos
condenados. Não tem conversa. Quanto aos Municípios, não adianta
tapar o sol com a peneira, porque quase a totalidade dos
administradores públicos municipais não têm comprometimento, pois
eles refletem a sociedade. Isso é, um fato.

Estamos discutindo o Codema, que deveria agir segundo os moldes
dos comitês de bacias hidrográficas. Mas vejam: Minas Gerais tem
mais de 800 Municípios. Quero ver se a gente enche uma mão de
conselhos de meio ambiente que trabalham da maneira como
deveriam trabalhar.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Sra. Ilma Arruda de Araújo
Abreu, da Associação de Defesa dos Usuários, Consumidores e
Contribuintes de Minas Gerais.

A Sra. Ilma Arruda de Araújo Abreu - A minha pergunta foi a primeira
a ser apresentada à Mesa quando o tempo ainda era de três minutos.
Portanto, se eu me exceder um pouco, peço a compreensão de todos.
Trago reflexões sobre a fala da Deputada Maria Lúcia Mendonça, cuja
presença nesta Casa, aliás, é motivo de muita alegria para nós.
Precisamos realmente de educadores no Parlamento. Como disse o
Prof. Millôr, a questão ambiental assume dimensões catastróficas,
mas, a meu ver, também a falta de ética assume dimensões
catastróficas. Se houvesse ética por parte da população, de quem
governa, administra e fiscaliza, não haveria destruição do meio
ambiente. Qual é a diferença entre ética e política? A ética são as
ações individuais no nosso dia-a-dia, e a política, as ações em nível
coletivo. Se houvesse ética por parte de todos nós, respeito ao meio
ambiente e ao outro, não vivenciaríamos hoje essa destruição global
do meio ambiente, da saúde e da educação. Enfim, todos os
problemas que estamos vivenciando são uma questão ética.

Deputada Maria Lúcia Mendonça, gostaria de ponderar sobre a
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importância da educação. A educação não pode ser uma disciplina
relativa apenas ao meio ambiente, tem de permear todas as ações,
todas as disciplinas, abrangendo desde os pequenos até toda a
escola, a sociedade. Temos de ensinar às crianças o respeito ao
outro, ao meio ambiente. Trata-se de uma questão fundamental.
Temos de pensar que cada ação nossa repercute no outro. O que é
feito no Japão repercute aqui, bem como o que se faz em São Paulo
repercute em Minas Gerais. Temos de começar a pensar que cada
ação nossa se reflete no outro, no nosso vizinho. Queria ponderar
sobre uma questão grave: tem de haver ética em relação ao que é dito
pelo poder público e pela sociedade. Sou defensora do meio
ambiente, sou uma pessoa idealista, sou Presidente de uma ONG,
que defende muito o meio ambiente. Deputada Maria Lúcia
Mendonça, a senhora disse que a população precisa ser educada,
mas questiono-lhe o seguinte: como fica um cidadão que defende uma
nascente, lutando durante 20 anos por sua preservação, e depois vem
o poder público, com uma pá carregadeira, um trator e uma
retroescavadeira, e destrói todo aquele ecossistema em um dia?
Como fica esse cidadão que lutou tanto pela preservação do que, por
lei, caberia ao poder público preservar, mas, no entanto, destruiu?
Quero ainda apresentar uma reflexão e trazer ao conhecimento de
todos - já levei o assunto à Dra. Flávia, na Secretaria de Meio
Ambiente - o fato de que a UFMG está instalando o Centro
Tecnológico em uma mata onde havia um ecossistema, o que foi
fotografado e filmado por mim. Tenho um vídeo que mostra todas as
nascentes destruídas pelo poder público de Belo Horizonte. Quero
pedir a esta Assembléia que seja feita uma vistoria no local.
Apresento-lhes, portanto, essa denúncia. Aliás, pedimos que fosse
feito o mapeamento de todo o passivo ambiental da nossa cidade, o
que ainda não foi realizado. O poder público autoriza, por exemplo,
uma pessoa a construir em um imóvel que possui uma nascente. Para
que essas áreas sejam preservadas, é preciso que seja feito o
mapeamento de todo o passivo ambiental de Belo Horizonte. Muito
obrigada.

O Sr. Coordenador - Temos uma Mesa que está com quase uma
hora de atraso. Precisamos, portanto, que as pessoas sejam bem
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objetivas. Com a palavra, o próximo inscrito, Sr. Orion Boncompagni
Jr., biólogo e membro do Comitê do Alto São Francisco.

O Sr. Orion Boncompagni Jr. - Minha questão é dirigida à Mesa
como um todo. Creio que as intervenções em projetos ambientais são
de médio e longo prazos. Minha preocupação é com a continuidade
das ações ambientais municipais, uma vez que a gestão municipal é
de, no máximo, oito anos. Cada vez mais, o Município tem o poder de
legislar sobre o meio ambiente mais próximo, porém falta aos gestores
públicos capacitação em educação ambiental. Como sanar esse
abismo entre as atribuições ambientais do Município e a falta de
capacitação dos nossos gestores? Como garantir a continuidade
dessas ações?

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Rui Nogueira.
O Sr. Rui Nogueira - Meu nome é Rui Nogueira. Sou da Nação do

Sol. Quero dizer sobre o eucalipto, que veio da Austrália para ser
implantado em terrenos que precisavam ser secados. Todas as
nossas estradas antigas possuem eucaliptos, em suas margens, para
secar o terreno e permitir que a estrada tenha maior durabilidade. O
eucalipto é um deserto verde e está sendo plantado na mata atlântica
para transformar a madeira em pasto de celulose. A madeira será
exportada sem um centavo de imposto. Os eucaliptos de Minas são
para fazer ferro-gusa, também exportado sem imposto. É a
famigerada Lei Kandir. O que acontece com o eucalipto? Destrói a
natureza, não produz alimentos, desloca os moradores e acaba com o
seu sistema de sobrevivência, cria apenas um emprego para 15ha,
não paga imposto e garante lucro antecipado aos acionistas, como faz
a Aracruz. A riqueza sai sob a forma de lucros, e, para nós, fica o
deserto verde, o empobrecimento e a miséria. Pergunto qual é a
posição dos expositores em relação a esse incentivo excessivo ao
eucalipto, que está chegando à beira da Amazônia.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Nísio Armani.
O Sr. Nísio Armani - Estamos verificando os problemas e buscando

soluções. Gostaria de citar grandes números porque a minha vocação
é a pesquisa científica. Podemos muito bem transformar os problemas
do mundo em soluções importantes. Vamos iniciar dizendo que
1.000.000t de lixo é produzido por segundo na Terra. Esse lixo passa
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por diversas fases, da mais inteligente, a reciclagem, à transformação
de energia por co-geração e por biotecnologia aplicada, que é
justamente a fermentação saprófaga. O biogás equivale a uma
geração de energia para o planeta uma vez e meia maior do que a
que conseguimos atualmente no mundo, incluindo todas as formas de
energia, inclusive a dos fósseis, e com a vantagem de seqüestrar o
carbono e reduzir o efeito estufa paulatinamente. Faço essa
observação como posicionamento e como busca de soluções para
enfrentar o problema. No que se refere ao Brasil, se inteligentemente
processarmos 1.500.000.000t de biomassa residual, que podemos
gerar facilmente - tenho tudo isso quantificado -, produziremos uma
energia equivalente, em termos de biogás, a 15 milhões de barris de
petróleo por dia e evitaremos poluição de esgoto nos corpos d´água,
etc. Estou apresentando uma busca de solução para os problemas
cruciais da Terra, que está em destruição.

A Sra. Presidente - Teremos outra mesa de trabalho, portanto, em
razão do tempo, peço aos palestrantes que não respondam às
perguntas uma a uma, mas em bloco e sinteticamente.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Millôr Godoy Sabará.
O Sr. Millôr Godoy Sabará - Farei uma defesa da pesquisa científica.

Se estamos discutindo o problema da água, é porque alguém
descobriu que há uma crise mundial. Isso não aconteceu por acaso;
foi fruto do trabalho de pesquisa científica. Para construir estratégias
para a recuperação e para a reabilitação dos recursos hídricos -
quando falamos em recursos é porque há escassez -, precisamos de
sólidas bases científicas, caso contrário não chegaremos a lugar
nenhum; daremos tiro na água. Somente conseguiremos construir
alguma coisa por meio de trabalho sério, com base de conhecimento.
A respeito da biodiversidade aquática e do eucalipto, no Vale do Rio
Doce e no Vale do São Francisco está sendo feito um trabalho sobre
biomonitoramento das águas em ecossistemas de lagos e rios que
viraram pastagens e eucaliptos na mata atlântica. A comunidade que
usamos como biomonitora, porque não podíamos pegar todas as
comunidades aquáticas, são as algas da base do ecossistema
aquático. Isso mostra que a biodiversidade aquática, no que tange à
base do ecossistema, que são as algas, é muito menos afetada
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quando temos o plantio de eucalipto que a agricultura, principalmente
pelo grande uso de fertilizantes e por causa da natureza intrínseca da
agricultura, que exige o revolvimento do solo e uma mudança drástica
no ecossistema da bacia. Quanto à exportação de água em São
Lourenço, isso vale para tudo. A quantidade de água doce é limitada.
Se se faz um uso do solo que ultrapassa a quantidade de água
disponível na bacia, não se trata de uso sustentável. Não acredito na
maior parte das coisas que são ditas sobre a cultura do eucalipto,
porque estudo, a exemplo de muitas outras pessoas, os impactos
ambientais causados pelo eucalipto, que não é isento de impactos
ambientais. Se colocarmos em uma balança o peso dos impactos
ambientais do plantio do eucalipto e o peso dos impactos ambientais
de outros tipos de monocultura, veremos que os impactos causados
pelo eucalipto podem ser revertidos, mitigados. Existem ações de
mitigação para os impactos do eucalipto, mas não para impactos de
outras culturas. Há o problema de culturas alienígenas, ou seja,
vindas de outros países para o Brasil - poucos alimentos são
originários do Brasil, a maior parte pertence a culturas estranhas.

A Sra. Presidente - Com a palavra, o Secretário Paulo Ribeiro.
O Secretário Municipal Paulo Ribeiro - A minha proposta é a

seguinte: hoje, 20% das propriedades têm reservas legais. As áreas
de APP, no Brasil, devem chegar a 40% do território, principalmente
no Centro-Oeste e Nordeste. Estou propondo que, em vez de o
proprietário pegar a sua pior área e entregá-la como área de reserva
legal, que se tenha APP dentro de sua propriedade - praticamente
todas as propriedades têm -, ou seja, que a reserva legal seja APP.
Na verdade, a reserva legal é a pior área e é abandonada pelo
produtor. Além disso, existem custos de manutenção, como cercas e
vigias. O governo pode incentivar o reflorestamento dessas áreas de
diversas formas, como renúncia fiscal e leis semelhantes ao
Ecocrédito. Essas áreas podem transformar-se em áreas de
extrativismo e de ecoturismo. É isso que estou propondo. Não
conheço nenhum projeto que pretenda recuperar 20% de áreas, o que
poderia chegar a 40% do território nacional. Seria o maior projeto de
recuperação hídrica e de biodiversidade do planeta Terra. Ecocrédito.
Estou preocupado com o pequeno produtor, porque 99% deles,
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quando se aposentam, recebem um salário mínimo por ano. Se possui
10ha, receberá R$1.100,00. É como se estivesse recebendo o 14º, o
15º e o 16º salários. A atividade econômica mais difícil para ganhar
dinheiro é a exercida pelo produtor rural, principalmente o pequeno,
em razão da baixa escolaridade. Não devemos levar em consideração
somente a questão financeira, porque é a possibilidade - estamos
cercando essas áreas, fornecendo madeira, arame e mudas para
reflorestamento - que temos de influenciar o produtor e tê-lo como
aliado. Foi dito que essas questões acontecem no Município, mas isso
não é verdade, porque ocorrem na propriedade rural. Como o produtor
tem custos, precisa ser incentivado. É o mesmo que falarmos na
extinção da lei de incentivo à cultura. Por que a cultura tem lei de
incentivo, mas o meio ambiente, que é vital, não tem? Os esportistas
estão comemorando a lei, mas por que o meio ambiente não pode ter
também uma lei de incentivo?

Quanto ao Codema, a companheira se referiu a denúncias pelos
meios de comunicação. Se os meios de comunicação estiverem
controlados pelo poder público, o que é normal no interior, nas
pequenas cidades, usem a internet. Em Montes Claros, conforme
pesquisa que fizemos, 30% da população, que é pobre e de baixa
escolaridade, está usando a internet. Em primeiro lugar, devemos
denunciar para que o fato se torne público. Segundo, procurem o
Copam regional. Em todas as regiões, são feitas reuniões mensais do
Copam regional, que funciona. Sou Conselheiro do Copam do Norte
de Minas.

Terceiro, se houver algum problema no Copam regional, existe o
Copam estadual, que também se reúne praticamente todos os meses.
Venha para Belo Horizonte e denuncie. Há o Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, que se reúne mensalmente em Belo Horizonte na
Semad. Qualquer pessoa pode ir a uma reunião do Copam estadual
ou regional ou do Conselho; é só se inscrever, como ocorre aqui, que
pode falar e fazer sua denúncia. Quarto, Prefeito morre de medo do
Ministério Público. Denuncie ao Ministério Público, que ele enquadrará
o Prefeito rapidamente.

Respondendo ao Dr. Rui, sou contra qualquer cartel que controle
água. É um absurdo e não pode ser tolerado, definitivamente. Se vai
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transformar-se numa empresa pública, que tenha no mínimo a maioria
de 51%. Se vai ser sociedade anônima, que tenha no mínimo 51%.
Quanto à questão da água, tenho um primo que participou daquele
processo do Amélia Lins, em São Paulo, o Genoma. Ele foi chamado
pelo Banco Mundial para proferir palestras nos Estados Unidos
durante um mês. No final, o Banco Mundial trancou esse pessoal da
USP numa sala e disse: “Daqui pra frente quem vai ser o produtor
mundial... Só o Brasil tem capacidade de produzir grãos para
abastecimento; é o Centro-Oeste, o cerrado, que pode ser
mecanizado. A responsabilidade é sua, vocês terão de multiplicar a
produção por 10”. Os americanos desistiram. A Califórnia não vai mais
produzir. Nós chegamos à conclusão de que, em se tratando de grãos
com baixo valor agregado, não estamos exportando grãos, mas água.
E o pior investimento que podemos fazer com água é exportar grãos.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Secretário Paulo Ribeiro. Solicitamos
à Secretária Flávia Mourão que proceda às respostas.

A Secretária Municipal Flávia Mourão Parreira do Amaral - Queria
reforçar a questão da participação do Ministério Público na
fiscalização, tanto do poder público municipal quanto estadual, de
todas as ações. Eles são, aliás, grandes parceiros quando se esgotam
nossos instrumentos com relação à própria iniciativa privada. É
realmente uma ferramenta interessante, que vale a pena procurar. Na
melhor das hipóteses, as pessoas vão ficar esclarecidas, e, se estiver
tudo correto, tudo bem.

Outra pergunta foi a respeito do investimento em ações preventivas.
Falei sobre ações corretivas e citei o exemplo da Vila da Serra,
destacando a recuperação de áreas de proteção ambiental
degradadas. É lógico que essas ações sempre são muito mais caras.
Muito mais fácil é investir em prevenção. Citei algumas ações de
prevenção de ocupação de áreas de preservação permanente, mas é
preciso trabalhar com a integração das políticas municipais. Não basta
a Secretaria de Meio Ambiente pensar que só ela é responsável pela
gestão ambiental no Município. Não, todas as outras secretarias do
Município e do Estado têm de incorporar sua parcela de
responsabilidade e atuar de forma conjunta. Com relação à ocupação
de novas áreas, Belo Horizonte hoje não tem mais novas favelas, elas
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não apareceram mais nos últimos anos, até porque o território do
Município praticamente se esgotou. Temos uma política habitacional
que tem apresentado resultados. Embora na maior parte com
investimentos do Município, tem havido uma grande produção de
unidades habitacionais destinadas à baixa renda, e existe também um
programa de reassentamento da população que mora em áreas de
risco. Essa é uma das ações que precisam estar integradas às ações
de preservação ambiental. É preciso haver também uma integração
entre as esferas que atuam na questão ambiental. Podem ocorrer
situações em que há conflito de atuação. Como é de responsabilidade
do Município, do Estado e da União, às vezes temos áreas com
excesso de fiscalização e outras com nenhuma. As mineradoras
mesmo, que já passaram pelo processo de licenciamento ambiental,
que estão cumprindo uma série de condicionantes, que se encontram
sob o foco contínuo da administração pública, também são o foco
privilegiado de denúncias. Isso está sendo acompanhado. Várias
outras atividades vão acontecendo de forma clandestina pelo Estado
afora, das quais não temos notícia, e a fiscalização dificilmente chega
lá. É preciso trabalharmos continuamente com a integração da
fiscalização do nosso poder de polícia para não haver desperdício de
energia. Cada Município tem de assumir, na gestão ambiental, o seu
papel, a sua responsabilidade. Muitas vezes, o Prefeito terá de
comprar briga com o parceiro, com aquele que financiou a sua
campanha. Nós - falo como cidadã - temos de forçar para que haja os
Codemas participativos, para que cada Prefeitura crie o seu Codema
e tenha legislação de proteção ambiental própria. Finalmente, sobre o
uso da água, se cada um pode usá-la livremente, não existe isso. A
legislação federal trata desse assunto e a estadual o reforça. Para se
retirar ou lançar qualquer resíduo em um curso d’água, precisa-se de
outorga. E, no que diz respeito à responsabilidade do Estado, a
outorga é dada pelo Igam. Depois o Paulo Teodoro poderá esclarecer
isso à Suely. A dificuldade continua sendo com aqueles que não
conhecemos. Daí a necessidade de trabalharmos com um cadastro
dos usuários das bacias. A bacia do Rio das Velhas vai começar a
fazê-lo primeiro para conhecer os usuários, depois para monitorar e
impedir o uso indevido de recursos hídricos.
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O Sr. Coordenador - Agradecemos à Secretária Flávia Mourão. Para
não deixarmos nenhuma questão sem resposta, responderei à
pergunta de Antônio José de Lima, estudante do ensino médio,
dirigida a mim: “Para recuperar e preservar uma nascente, é
necessária a permissão do proprietário rural? No caso do perímetro
urbano, é necessária a autorização do Município?”.

Com certeza, o proprietário rural tem dever e obrigação de manter e
recuperar essa área de preservação permanente. No caso do
Município, temos visto algumas iniciativas. Por exemplo, em Belo
Horizonte, lembro-me do esforço de uma comunidade nas nascentes
do Rio Arrudas. Aliás, acho extremamente salutar que a comunidade
atue com o Município. Só quero relembrar que qualquer intervenção,
mesmo com a maior vontade, deve ser avaliada, pois, muitas vezes,
ela pode atrapalhar mais que ajudar. Não tenha dúvida de que tanto
para o Estado quanto para o Município a parceria da comunidade é
fundamental para colaborarmos, ampla e objetivamente, na
recuperação dos recursos hídricos.

A Sra. Presidente - Para a reflexão de todos, foi muito bem
abordada pelo Paulo a ausência da juventude. Tragam os jovens. De
acordo com a ONU, mantendo-se os padrões atuais de consumo de
água, em 2050 mais de 45% da população mundial não poderão
contar com a porção individual mínima de água para as suas
necessidades básicas. Atualmente, cerca de um bilhão de pessoas
não têm acesso à água potável. Segundo a projeção da ONU, haverá
agravamento da situação quando a população mundial chegar a 10
bilhões de habitantes. Outro dado importante: a água disponível dos
rios e dos lagos até seria suficiente para atender à demanda, mas não
chega à casa das pessoas por falta de sistema de redistribuição. A
fiscalização precisa se fazer necessária. Assim, a quantidade de água
dos rios seria suficiente, mas é de tão má qualidade que não pode ser
usada. Outro dado importante aponta que um milhão de pessoas
morrem todos os anos por falta de acesso à água. Noventa por cento
dessas mortes ocorre em crianças menores de 5 anos, principalmente
nos países mais pobres. Novamente, senhores e senhoras, as
crianças “pagam o pato” da ausência de políticas públicas qualificadas
e aplicáveis para a solução do problema mundial da gestão das
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águas. Só rapidamente, respondendo à educadora que me dirigiu uma
pergunta, acho que a palavra certa significa denúncia e, acima de
tudo, presença. Não adianta denunciar e não se fazer presente.
Denunciem mas se façam presentes para que os problemas sejam
resolvidos conjuntamente e com participação de todos. É muito fácil
acusar os outros, mas o que tenho feito para que essas coisas não
aconteçam?

A Assembléia Legislativa, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, o Instituto Mineiro de Gestão das
Águas, o Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas e o
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas
Gerais manifestam seus agradecimentos às autoridades que
participaram deste debate, ao público em geral e aos telespectadores
da TV Assembléia.

2º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - A Presidência convida a
tomar assento à Mesa para o 2º Painel os Exmos. Srs. Gabriel Tadeu
Franqueira Junqueira, Inspetor da Câmara Técnica de Geologia e
Engenharia de Minas da Inspetoria do Crea do Circuito das Águas; e
Eugênio Álvares de Lima e Silva, Superintendente do Departamento
de Águas Minerais da Companhia de Saneamento de Minas Gerais; a
Exma. Sra. Marília Noronha, Presidente da ONG Nova Cambuquira; e
os Exmos. Srs. Carlos Alberto Lancia, Presidente da Associação
Brasileira da Indústria de Águas Minerais; e Odair Santos Júnior,
Assessor de Águas e Meio Ambiente da Presidência do Crea-MG.

Palavras do Sr. Gabriel Tadeu Franqueira Junqueira
Bom-dia. Cumprimento os membros da Mesa, na pessoa do

Deputado Fábio Avelar, todos os presentes e, em especial, os
Vereadores do Circuito das Águas, de São Lourenço, Caxambu,
Cambuquira. Parabenizo o Carl, do Copam, por essa luta constante.
Esse vídeo está sendo apresentado, porque ele nos traz uma
mensagem muito importante: “O que ocorrer com a Terra recairá
sobre os filhos da Terra”. Há uma ligação em tudo. Essa é a visão
sistêmica de um índio em 1845. É necessário que preservemos o
nosso patrimônio, não só a água. Esta é o último dos eventos dentro
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da degradação ambiental.
Estamos aqui hoje para falar das águas minerais do Circuito das

Águas, que consideramos hoje a maior província hidromineral do
sistema solar, porque, enquanto não descobrirem água em Saturno,
Vênus, Urano, não teremos outra província desse tipo.

Vamos começar a falar sobre o código de águas minerais. O que é
água mineral? Todas as vezes que falamos em água mineral, alguém
cita os Capítulos VII e VIII, para definir o que não é água mineral.
Enquadram as águas comuns como águas minerais. Vamos ver o que
são águas minerais. Prestem atenção nas palavras “ação
medicamentosa”. O Circuito das Águas tem águas medicamentosas,
porque isso já foi comprovado há tempos. Temos relatos de pessoas
que atestam isso. Poços de Caldas tem águas minerais e termais. É
necessário definir o que é água mineral. Em primeiro lugar, ela tem de
ter ação medicamentosa. Não adianta falar em códigos. O código fala,
mas as águas minerais também podem ser classificadas quanto à
ação medicamentosa. É tão importante essa questão das águas
minerais que todo o código fala na comissão de crenologia.

O art. 2º diz: “Para colaborar no fiel cumprimento dessa lei, fica
criada a comissão permanente de Crenologia, subordinada
diretamente ao Ministro das Minas e Energia”. Perguntamos: “onde
está essa comissão?”. Todas as águas engarrafadas em Minas não
são puras. Não existe água potável de mesa. As águas potáveis de
mesa passaram a ser classificadas como águas minerais. Não
sabemos o porquê. O fato é que uma água da Sckincariol, da Coca-
Cola e da Bonaqua são classificadas como águas minerais.
Colocaram as nossas águas no mesmo rótulo dessas águas artificiais.
Todas as águas engarrafadas que não são minerais são artificiais.
Elas podem ser potáveis de mesa.

Aqui está a comissão de crenologia, e avançaremos bastante.
“Capítulo VII - Da classificação química das águas minerais - Das
águas minerais”. E estas já foram definidas no art. 1º. Temos dados
quanto à composição química. Vejam bem esse artigo que fala das
oligominerais, a importância da ação medicamentosa. Uma água que
não atinja a classificação química para ser considerada mineral,
mesmo com ação medicamentosa, pode ser considerada mineral. Ou
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seja, se tiver a ação medicamentosa comprovada, pode ser
considerada mineral. Então, essa é a importância do art. 1º para a
classificação das águas minerais. Aí temos várias águas e tipos.

“Capítulo VIII - Da classificação das fontes de água mineral”. Vejam
bem: além do critério químico, elas podem ser classificadas quanto
aos gases, às fontes radioativas, à temperatura, às fontes frias,
hipotermais, mesotermais e hipertermais. Então, vejam a importância
disso para colocarmos as nossas águas minerais nos devidos lugares.
Por isso, lutamos e não queremos nada de mais, a não ser o
cumprimento da lei.

Há algo que muito chamou a minha atenção: o Departamento
Nacional de Produção Mineral não foi convidado para este evento, e
as águas minerais não são consideradas águas pela lei. Vejam bem:
isso é um absurdo. Está escrito aqui “águas minerais”, mas elas não
são consideradas águas; é como se não tivesse caído uma chuva.
Elas estão sob a égide do DNPM, porque são minérios. Para nós,
essa é a diferença, e o DNPM não foi convidado para este evento.
Teríamos alguns questionamentos a fazer, mas, infelizmente, eles não
foram convidados. E não foram mesmo, porque me encontrei com
quatro deles, em São Lourenço, antes de vir para cá, e eles me
disseram que não tinham sido convidados e que ficaram até
chateados por poderem ser atacados aqui e não terem como se
defender. O DNPM e a Anvisa deveriam também ter sido convidados
para este evento, porque a água mineral engarrafada diz respeito
diretamente a eles.

Vamos falar um pouco e rapidamente sobre a gênese dessas águas
minerais e a idade. Pretendemos falar sobre a gênese para uma
platéia em que não há geólogos e com pouca gente afeta à geologia.
A importância da gênese, para nós, é a seguinte: a água mineral é
resultado da chuva. Quando vemos uma faísca cair e detonar tudo,
quero dizer que ela tem uma importância magnífica no processo da
formação da água mineral. Ali, começa uma água mineral, porque a
faísca ioniza o ar, e esses íons se combinarão com o carbono da
terra, formando o ácido carbônico, que, por sua vez, começa a atacar
as rochas e os solos, mineralizando as águas.

Um exemplo drástico de mineralização seria a formação de
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cavernas. A água dissolve o calcário e forma uma caverna, mas, no
caso das águas minerais das estâncias hidrominerais, não há esse
tipo de rochas, mas as alcalinas, básicas, e uma grande variedade de
rochas fraturadas. O importante para a formação da água mineral é
que a rocha seja fraturada. Então, muito lentamente, de 30m a 35m
por ano, a água é percolada pelas rochas, que já estão em processo
de decomposição pela ação da própria água da chuva. A água, então,
desce e vai se mineralizando em um processo que demora de 40 a 50
anos, ou até mais. No caso de São Lourenço, parece que ele vai de
40 a 400 anos, aproximadamente; em Caxambu, são 40 a 300 anos;
em Cambuquira, se não me engano, 280 anos, 300 anos; e, em
Lambari, em torno de 30 a 300 anos.

Foram feitas medições pelo pessoal que fez o estudo da Fundação
Gorceix. Então, é importante que tenhamos essa concepção. O que
significa isso para nós?

Vamos falar um pouquinho também sobre água engarrafada e água
na fonte. Por que o pessoal costuma falar que água na fonte tem
energia da terra, energia mística? Ontem, estive discutindo isso com o
Dr. Rui. Na minha concepção, não é energia mística, mas química. É
fruto de um processo natural físico-químico. Imaginem que essa água
esteja lá embaixo, a determinada pressão e temperatura. Todos aqui
que estudaram química lembram-se da famosa CNTP, as Condições
Normais de Temperatura e Pressão. Se alteramos a temperatura ou a
pressão, a reação química muda, rompe-se o equilíbrio químico e
começa a reação novamente. Portanto, lá embaixo, a uma
determinada pressão e temperatura, a água apresenta determinadas
características, está em equilíbrio ou quase em equilíbrio total. No
entanto, quando emerge, a água perde o seu equilíbrio, já que mudam
a temperatura ambiente e a pressão e começam a incidir raios de sol
ou insolação, que também é outro fator catalisador de reação química.
Assim, essa água se torna extremamente reativa. Quimicamente, é
uma água viva, quer reagir, está louca para se equilibrar novamente.
Se a pessoa toma água naquela hora, essa água entra reagindo no
organismo. É a reação química dessa água viva no organismo que a
torna curativa, pois ela cede elementos e retira elementos, fazendo
reação química.
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Os médicos não entendem por que, da água ferruginosa ingerida
pela pessoa na fonte, quase 100% do ferro é absorvido, no
metabolismo, ao passo que, se a pessoa tomar um comprimido de
ferro, 60%, 70% do ferro é eliminado na urina. Então, essa é a nossa
defesa: como um medicamento, a água mineral tem que ser bebida na
fonte.

A maior parte dos crenologistas considera que a água, quando
engarrafada, perde a sua radioatividade. O ferro precipita amarelando
a garrafa, o que é mortal para os distribuidores. Vejam bem que o
próprio Márcio Bontempo, crenólogo, diz que água engarrafada é
água morta. Tem as características ótimas de matar a sede, de fazer
muito bem à saúde, mas já não é medicamentosa.

Aliás, é uma temeridade ficar classificando essas águas como
minerais. É algo que, daqui a um tempo, teremos de repensar. De
qualquer modo, São Lourenço, Caxambu, Cambuquira, Lambari e
Poços de Caldas possuem águas minerais, de acordo com o Código
de Águas Minerais; as outras, não. Em Goiânia, uma Procuradora da
República processou o DNPM e o obrigou, em determinado prazo, a
adequar os nomes das águas.

Já falamos sobre a questão do rótulo. Parece que há uma tendência
de colocar as propriedades curativas das águas nos rótulos. Para isso,
no entanto, deveria ser consultada a Associação Brasileira de
Indústria Farmacêutica. A água vai transformar-se em remédio?!

Resumidamente, o que queremos com o resgate da crenologia, da
crenoterapia, cura pelas águas, é o turismo de saúde, voltado para as
estâncias, que, aliás, foram o berço do turismo no País - não nos
podemos esquecer disso -, mas hoje se encontram em estado de
abandono, porque a freqüência está diminuindo, já que as nossas
águas foram depredadas. Queremos resgatar o turismo de saúde, que
dá vida às estâncias. São milhares e milhares de depoimentos de
pessoas que se curaram com essas águas.

É isso. Muito obrigado. Desculpem-me pela rapidez com que foram
passadas as transparências.

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

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Eugênio Álvares de Lima e
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Silva, Superintendente do Departamento de Águas Minerais da
Copasa. Antes, Eugênio, gostaria de quebrar o protocolo para dizer da
minha satisfação de recebê-lo nesta Assembléia Legislativa. Tive a
oportunidade de conviver com você, na Copasa, durante muitos anos.
Você deve estar próximo de completar 22 anos de Copasa. Ausentei-
me há 8 anos daquela empresa, onde temos grandes amigos. É uma
satisfação vê-lo à frente de uma importante subsidiária que está
iniciando seus trabalhos agora.

Palavras do Sr. Eugênio Álvares de Lima e Silva
Boa tarde a todos. Na pessoa do Deputado Fábio Avelar,

companheiro e amigo particular, cumprimento os demais membros da
Mesa.

Tenho iniciado todas as minhas falas referindo-me à felicidade e ao
orgulho de a Copasa poder cuidar das águas minerais em Minas. No
corpo técnico e gerencial da empresa há uma consciência muito
grande em relação ao trabalho que estamos assumindo. É com
orgulho que o corpo funcional da empresa assume essa
responsabilidade.

Falarei um pouquinho sobre as perspectivas de desenvolvimento
regional para comercialização das águas minerais. Em virtude do
pouco tempo de que disponho, falarei brevemente sobre a Copasa,
que foi fundada em 1963. Seu patrimônio líquido é de quase
R$5.000.000.000.000,00 e tem pouco mais do que 11 mil
empregados. A Copasa tem concessões de água em 610 Municípios e
em 1.033 localidades do Estado. Sua cobertura de atendimento ao
esgoto sanitário abrange 180 Municípios e por volta de 300
localidades.

Esses são os prêmios que a Copasa recebeu nos últimos cinco
anos. Realço a importância do primeiro prêmio à esquerda, o Prêmio
Brasil de Meio Ambiente, referência aos cuidados com o Rio das
Velhas. Estão aí também todos os prêmios de qualidade, tanto os
mineiros quanto os 28 prêmios nacionais de qualidade que recebemos
nos cinco últimos anos, motivo de muito orgulho para nós, pois
ressaltam nosso cuidado com a qualidade.

Falaremos agora sobre a Copasa Águas Minerais de Minas S. A. Há
exatamente um ano, no dia 22 de março, a Copasa e a Codemig
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assinaram um termo de compromisso para, no prazo de 100 dias,
fazer um estudo de viabilidade econômica. Esse estudo foi finalizado
no dia 30 de junho, quando foi visualizada a viabilidade de assumir
aqueles trabalhos. Na semana seguinte, enviou-se à Assembléia o
projeto de lei autorizando a criação da subsidiária. Há um pequeno
erro de digitação. Ela foi aprovada em 27 de dezembro, não em
outubro, e sancionada no dia 12 de janeiro deste ano. De agosto do
ano passado a março deste ano estamos adquirindo os novos
equipamentos, fazendo as obras civis de reforma das subsidiárias, e
montando a rede de distribuição e de comercialização das águas.
Conforme afirmei, a lei foi promulgada no dia 12 de janeiro. Hoje,
estamos passando por um processo de criação jurídica da subsidiária,
enfrentando toda a burocracia para passar a operar.

Os investimentos foram da ordem de R$15.000.000,00, divididos
entre as cidades. Devemos contratar os antigos funcionários da
Superágua, uma das cláusulas do edital do contrato com a Codemig.
São mais ou menos 100 pessoas em Caxambu, por volta de 20 em
Cambuquira, 25 em Araxá e 15 pessoas em Lambari. Devemos ter um
concurso público porque somos uma empresa pública, o qual será
realizado do meio até o final do ano.

Quanto às estratégias de atuação, o palestrante anterior falou sobre
a qualidade terapêutica das águas. A nossa principal estratégia será
dar ênfase a sua qualidade. Trata-se das melhores águas do mundo,
estão sob nossa responsabilidade, e a principal estratégia será investir
nessa qualidade. Serão o cartão de visitas da Copasa e, para isso,
teremos o que houver de melhor nesse segmento. Também serão as
melhores instalações, os melhores maquinários, os melhores
“designers” de garrafas e rótulos, os melhores funcionários, que serão
treinados, as melhores inovações revolucionárias para o mercado de
águas minerais, principalmente a proteção ambiental modelar.

Concordo plenamente com o palestrante anterior de que temos de
manter as características das águas, principalmente as terapêuticas. E
a única maneira de mantê-las será trabalhar firme na proteção
ambiental das áreas de recarga daqueles mananciais. Segundo a lei
que deu permissão para a Copasa abrir as subsidiárias, está sob
nossa responsabilidade a proteção ambiental das áreas de recarga.
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Esse será um trabalho árduo, e a Copasa tem uma experiência muito
grande de proteção ambiental. Acredito que estamos aptos a trabalhar
nesse segmento.

Sobre as áreas de atuação, numa primeira fase, deveremos atuar
nas Regiões Sudeste e Sul, depois iremos para as outras regiões do
Brasil. Estamos estudando a possibilidade de exportação, mas ainda
não é uma coisa certa. A distribuição será terceirizada na cidade de
origem. Todos os estabelecimentos terão água mineral e serão
tratados de forma diferenciada. Sobre comunicação e “marketing”,
usaremos um posicionamento agressivo e adequado para cada uma
das marcas, respeitando a tradição, a característica e a diferenciação.
Gostaria também de realçar a tradição. Temos toda uma cultura
regional que tem de ser respeitada. Vamos usar a ferramenta de
comunicação adequada para atingir cada público-alvo.

Quanto ao meio ambiente, precisamos respeitar a vazão
espontânea. Baterei nessa tecla porque, na região, o que o pessoal
mais questiona é o respeito à vazão espontânea. Já fiz uma proposta
à comunidade para que eles fiscalizem esse respeito. Podemos eleger
pessoas as quais poderão fiscalizar, todas as horas e todos os dias,
como estamos explorando aquelas águas.

Sobre a proteção das áreas de recarga das fontes, estas foram
definidas e já estamos em conversa com alguns órgãos. Já foram
levantados os problemas, que já estão sendo trabalhados e, num
médio tempo, começaremos a resolvê-los. Trata-se de um trabalho de
conscientização ambiental nosso, um trabalho da Copasa há muitos
anos, e é exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro.
São trabalhos de mobilização comunitária. Somos a única empresa de
envase de água que tem um setor específico de meio ambiente e de
trabalho com a comunidade. Temos pessoas gabaritadas
tecnicamente, com grande potencial, que estão trabalhando nisso, e o
pessoal da região provavelmente já foi visitado por elas. Estamos
fazendo um levantamento de todos os problemas ambientais e de
todos os problemas que, por ventura, possamos ter com as
comunidades.

Relativamente ao desenvolvimento regional, a Copasa apoiará todas
as ações de desenvolvimento. É ação da Copasa e do governo, e faz
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parte da nossa estratégia, retomar o desenvolvimento do Circuito das
Águas. A Copasa participará, incentivará e provocará qualquer ação
que porventura ocorra para retomar o desenvolvimento.

No que diz respeito ao desenvolvimento da região, partindo-se do
cuidado que deveremos ter com as águas minerais, teremos de
levantar as percepções da região. Esse trabalho de mobilização
comunitária realizado pelo nosso setor levantou alguns itens. Primeiro,
temos de ter consciência da força do nome. Talvez por a região estar
um pouco afastada do desenvolvimento, as pessoas ficaram
descrentes e perderam a consciência da força do nome dessas
cidades. A força dos nomes Caxambu, Cambuquira e Lambari é muito
grande. Temos de explorar isso. Essa região é uma das mais belas
que já conheci, com as suas águas terapêuticas e o aproveitamento
dos parques.

Há a necessidade da união, que é fundamental. Na região há
desavenças em nível municipal e nas próprias cidades. Continuem
com as desavenças, mas, se pretendemos trabalhar o
desenvolvimento, temos de nos unir. Há idéias boas de todos os
lados, que estão sendo atacadas somente por virem de um lado
diferente. Isso não pode acontecer. Se as idéias são boas, temos de
juntá-las, independentemente da sua origem. Essa união e esse
trabalho estruturado são fundamentais. Diversas pessoas iniciam
frentes de modernização e desenvolvimento sozinhas. Essas frentes
têm de ser aproveitadas e incentivadas. Esse trabalho tem de ser
estruturado, para que seja correto. A proteção ambiental dos parques
e das áreas de recarga das fontes é necessária e urgente. Basta dar
uma caminhada pela região para constatar que está depredada de
diversas formas. Temos de protegê-la, pois a característica das águas
depende dessa ação. Se pretendemos manter as águas com a
característica atual, teremos de proteger a área de recarga. Isso é
fundamental.

No que diz respeito à atuação pró-ativa, contamos com o setor de
mobilização comunitária, que já está trabalhado e levantou alguns
dados muito importantes. Realizamos uma pesquisa junto às
lideranças, às ONGs e à comunidade, e algumas questões foram
levantadas. Há uma lista referente a lixo, a saneamento, a meio
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ambiente, a fumaça e a tudo o mais, mas citarei somente as
referentes às águas minerais.

Em Lambari, o principal questionamento é em relação à diminuição
da vazão das fontes e à falta de manutenção do parque. Em
Cambuquira, o problema é o estado de abandono do parque, a
diminuição da vazão das fontes e a possibilidade de superexploração.
Em Caxambu, a preocupação é com as construções no entorno do
parque, a diminuição da vazão e a manutenção do parque. As
comunidades dessas três cidades têm a mesma percepção. Então, o
problema é fácil de ser resolvido. Teremos de atacar esses itens.
Temos de unir as nossas forças, para trabalharmos de maneira
estruturada, a fim de protegermos o que temos de mais valioso. Em
todas as cidades, há a preocupação com a recarga das fontes. Esse
será o nosso principal trabalho. Quando falo em cuidar das águas
minerais, quero dizer que protegeremos, cuidaremos e
comercializaremos também.

Já foi citada a necessidade de valorizar o uso terapêutico das águas
e de não desassociar as águas minerais do ciclo hidrológico. Algo
importante não foi dito: as águas minerais têm de estar associadas ao
ciclo hidrológico da região.

Gostaria de falar um pouco da produção. A água está lá, tem vazão
espontânea, suficiente para que a população e os turistas utilizem-na,
mas sobra muito. Não vejo problema em que a água que sobra, que
está sendo desperdiçada e conduzida diretamente para o rio, seja
envasada e comercializada. Além disso, a água, ao ser
comercializada, eleva o nome da cidade. E, elevando o nome da
cidade, esta também se eleva. Quando se promove o
desenvolvimento de uma cidade, seu nome, bem como o da água, se
eleva. Uma coisa está atrelada à outra. Não há como fugir disso.
Caxambu está atrelada à água, assim como a água está atrelada a
Caxambu. Com Cambuquira e Lambari acontece a mesma coisa.

No mais, há grande necessidade de fazermos um estudo sistemático
sobre as águas minerais e o levantamento do potencial hídrico dos
aqüíferos. Encerro aqui a minha fala. No debate, poderemos tratar
novamente do assunto.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à apresentação de
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“slides”.
A Sra. Marília Noronha

Boa tarde a todos! Saúdo a Mesa e registro a presença das
seguintes ONGs: Ampara, de Caxambu; Nova Baden, de Lambari;
Nova Cambuquira; Movimento Amigos do Parque de São Lourenço e
Movimento Acorda São Lourenço. Com muita alegria, registro ainda a
presença de Vereadores das respectivas estâncias. Há sete anos,
quando começamos essa luta, diziam que todo Vereador se negava a
falar em água, porque não gostava do assunto. Hoje, é gratificante vê-
los aqui sentados, participando das discussões e nos ajudando nessa
luta. Farei uso de “slides” para conduzir minha exposição.

O responsável pela gestão das águas em Minas Gerais é o DNPM,
porque a água é considerada minério passível de exaustão. O DNPM
é um órgão de fomento, vinculado ao Ministério das Minas e Energias,
que outorga a concessão de lavra. Não entendemos isso até hoje,
porque água, é sabido, nunca foi minério. Aliás, não estou entendendo
também por que o DNPM, nosso órgão gestor, não foi convidado para
este seminário. Se bateremos aqui em tantas entidades, como bater
em uma que não está presente? Gostaria que alguém me explicasse
por que o DNPM não foi convidado para participar deste seminário.

Primeiramente, mostraremos o que está errado, para, depois,
mostrar o que está certo. Comecemos por São Lourenço, onde a
gestão das águas foi muito mal feita.

A Nestlé explora água em São Lourenço. Há nisso um conflito,
porque não se sabe como gerir água mineral, e essa é a discussão
mais conflitante desta reunião.

O triângulo Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro forma um
centro geopolítico da maior importância, porque lá brotam as melhores
águas minerais gaseificadas do mundo. A Rede Globo, há pouco
tempo, fez o seguinte comentário em uma novela: “Imaginem se, no
mundo, há algum lugar onde sai do chão água natural já
gaseificada...” É uma pena que o próprio país não conheça a riqueza
de que dispõe.

Após a Segunda Guerra Mundial, caiu a disciplina Crenologia e
acabou-se com um movimento de 100 anos de crenoterapia. Sou de
uma família de dois médicos crenólogos, que batalharam, durante



2490

toda a sua existência, com a ingestão de água mineral para tratar da
saúde. Em 1950, a universidade federal acabou com essa disciplina, e
deu-se início ao abandono dessas estâncias.

Há ainda outro problema: a comissão de crenologia era permanente,
mas foi destituída. Ninguém sabe como se destitui uma comissão
permanente. Estamos sem entender o que ocorreu até agora. O
DNPM, então, instituiu nova comissão. A vocação regional dessas
estâncias é o turismo, e, a partir desse momento, houve um grande
abandono por parte do governo, tanto estadual como federal, de todas
as estâncias. Hoje, a constituição da comissão nos desagrada, o que
é do conhecimento do Lancia. Discutimos isso em Brasília, no
seminário de águas minerais. “A Comissão Permanente de Crenologia
continua centralizadora e empresarial, pois continua nas mãos da
Abinam e do DNPM, órgão de fomento minerário, que pouca
preocupação tem demonstrado com o uso sustentado de nossas
águas minerais, com seu valor terapêutico ou com a sobrevivência
das estâncias.” Todo documento que sai de Brasília nunca sai com a
palavra “estância”, mas com a palavra “instância”, ou seja, nem em
Brasília se sabe escrever, até hoje, o que são as estâncias
hidrominerais.

Prefeitos das cidades do Sul de Minas assinaram documento
contestando a referida comissão e o enviaram a Brasília, ao DNPM,
ao João César. Os Prefeitos não aceitaram a constituição dessa
comissão nos termos em que está, pois não há ninguém que entenda
de água mineral lá. Uma única pessoa, o Marcos Untura, Presidente
da Sociedade Brasileira de Termalismo, confessou em público, no
seminário de águas minerais, que está na comissão, mas não entende
do assunto. Isso tem de ser dito nesta Assembléia, uma Casa em que
a lei deve ser respeitada e deve-se dizer a verdade.

A composição deveria ser de acordo com o Código de Águas
Minerais, ou seja, deveria haver duas pessoas do DNPM. Uma
indicação deveria ser do Presidente da República, e outra de pessoas
que entendessem de águas minerais medicamentosas. A
preocupação da Abinam não é com o consumo “in situ” - o que é
verdadeiramente medicamentoso e salvaria as estâncias -, mas com o
aumento da venda de água engarrafada, o que, certamente, altera as
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suas propriedades terapêuticas. Não queremos que a nossa água
mineral seja embarcada para Dubai ou qualquer outro tipo de
exportação que seja alinhavada. Antes de chegar aqui, li uma
reportagem que dizia que os soldados americanos no Iraque estão
tomando água contaminada. Só falta se criar caso, agora, obedecer a
Jackie Chan e mandar a nossa água mineral para os americanos
tomarem no meio da briga.

“A realização de um projeto de desenvolvimento sustentável para o
Circuito das Águas, baseado na recuperação da tradicional medicina
das águas, e o fortalecimento do conceito de saúde podem ser a única
forma de se reverter o quadro dramático de estagnação econômica
em uma região de grande importância para o Brasil. Pela sua
localização, esse projeto poderá e deverá influir na concepção de
políticas de saúde pública que retome uma medicina preventiva, e não
agressiva, baseada na utilização de águas medicinais”. Isso, aliás,
com o aval da Presidência da República. Estivemos lá, com a
assessoria da Presidência e o médico sanitarista, Dr. Swedenberger
Barbosa, que concorda em gênero, número e grau.

“O engarrafamento das águas minerais, por outro lado, sempre se
constituiu uma atividade complementar e secundária, que gera poucos
empregos e nenhuma renda para as estâncias”. Temos uma Cefem
de R$150,00 por ano. Dependemos, sim, do turismo termalista e
crenoterápico, mesmo porque as águas, depois de engarrafadas,
perdem o seu valor, já não têm mais a mesma potencialidade.

Temos, então, o caso de São Lourenço, que mostra o que é uma
péssima administração, o que é espoliar o patrimônio público, por
meio da Nestlé. O patrimônio hídrico dessa cidade vem sendo
espoliado pela Nestlé há alguns anos. Após ação civil pública,
conseguimos paralisar a produção da Purelife e a vergonhosa
desmineralização de nossas águas. A Nestlé rasgou a Constituição
deste país e desmineralizou nossas águas, que levaram centenas de
anos para serem mineralizadas. A sociedade civil do circuito conta
com o Ministério Público e com o Ministério Público Federal, que são
nossos aliados nesta luta. Após o termo de ajuste de conduta com a
Promotoria, a Nestlé comprometeu-se a não fazer mais isso, sob pena
de uma multa de R$50.000,00 ou R$55.000,00 por dia. Mas,
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novamente, a referida empresa volta a dilapidar nossas riquezas
naturais. Foi feita a denúncia na Casa Civil da Presidência, em
presença do Diretor de Fiscalização do DNPM, a quem pergunto que
providências foram tomadas. O DNPM não está presente. É o maior
absurdo. É o grande choque. Fizeram um grande galpão e levam essa
água à exaustão, com um milhão de litros por hora. Esse é o maior
crime que já aconteceu no circuito.

Este é o muro que esconde tudo. É o muro de Berlim, o muro da
vergonha. Atrás deste muro foi feita a fábrica, em cima de uma área
de alta vulnerabilidade. Tenho o retrato e o mapa. A Nestlé construiu
um muro com 7m para baixo e 5m para cima e há uma fábrica imensa
em cima de área de alta vulnerabilidade. Este é mais um crime
configurado.

“Exploração atinge águas medicinais”. Esta é uma matéria da CNBB,
que esteve sempre ao nosso lado e reconhece o crime da Nestlé em
São Lourenço. Há matérias no “L’Express”, no “Le Courier” e na BBC
de Londres. Mas a mídia brasileira não cobre esse assunto. Como é
que a mídia cobre uma matéria em que o nome da Nestlé está
envolvido? Não cobrirá nunca.

“Nestlé é proibida de explorar água em Minas Gerais”. Conseguimos
paralisar a produção da Purelife, mas ela continua lá.

Esta é uma fonte rachada. O solo de São Lourenço já está sofrendo
uma descompensação por rebaixamento do aqüífero e, por isso, as
fontes estão rachando.

Estudos geoambientais das fontes hidrominerais da CPRM indicam
que desde 1999 está havendo uma superexploração do aqüífero.

Este é um dado muito interessante. “Comprovada a
desmineralização pela Nestlé em São Lourenço”. Todos os itens que
estão marcados com a cor roxa representam os sais minerais que
estão acabando. Estão acabando com a água, tirando toda a sua
mineralidade.

As águas são subterrâneas e especiais, devendo ser reguladas nos
marcos de política nacional de recursos hídricos, de forma que sua
outorga e concessão estejam condicionadas à manutenção de seu
papel ambiental socioeconômico cultural e histórico.

Passamos ao governo Aécio, que decide dar destino às nossas
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águas minerais. Por decisão do Governador, nosso aqüífero é
entregue para a Copasa. Esta mesma Assembléia aprova a criação de
uma subsidiária da Copasa em caráter de urgência. De quem é a
urgência em engarrafar nossa água, se a cidade necessita do turista
“in loco” e não de exportar sua água? O Cefem é ridículo e os
empregos são 20.

Determinam que os “royalties” sejam aplicados em saneamento.
Cambuquira, especificamente, não quer a Copasa no saneamento
básico. “A água das fontes é nossa”. “Copasa e transnacionais, fora!”
“Água para todos nós”. “Gestão comunitária: não aceitamos a Copasa
em Cambuquira”.

“Para o Presidente da empresa, Márcio Nunes, esse é um negócio
pequeno para a Copasa, mas de alta rentabilidade”. Pergunto à
Copasa: rentabilidade para quem?

Aqui temos um dado interessante: essas águas ficam intocáveis no
solo por 300 anos, em média, conforme estudos da UFMG. Percorrem
o subsolo com uma velocidade de 34m por ano chegando à superfície
a uma temperatura de 32 graus, gaseificadas naturalmente. O que é a
Copasa hoje? A estatal caminha para a privatização, tendo vendido
aproximadamente 30% das suas ações para o capital estrangeiro.
Palavras de Márcio Nunes: “Muitas estatais de saneamento serão
privatizadas nos próximos quatro anos”. Isso foi publicado pelo jornal
“Valor Econômico”. Quem vai explorar as nossas águas minerais?
Copasa? Águas Minerais de Minas? Ou pós-PPP, alguma
multinacional predadora? O Governador Aécio poderá criar uma PPP
Copasa e mais não- sei-quem. É o estupro legalizado da Mãe Terra.

A soberania das águas brasileiras está em risco. Minas Colônia? A
quem vamos beneficiar agora? Fiquem atentos, porque nosso
patrimônio está sendo entregue com total omissão de nossas
autoridades. Nossos governantes precisam comprometer-se mais com
a finalidade de seus cargos, que nada mais deve ser que trabalharem
para aqueles que os elegeram, não para o capital estrangeiro. Ética é
a palavra de ordem. Cumprimento das leis. Comprometimento com os
aqüíferos especiais. Investimentos nos parques, abandonados pela
Comig, hoje Codemig. Investimentos reais, e não paliativos.
Comprometimento moral com os cargos que ocupam. Não queremos



2494

esmolas, como R$1.000.000,00 para consertar-se algo. Não. Se
deixaram ao descaso, precisam reverter esse descaso agora.
Transformação de nossos parques de águas medicinais em um
grande SPA de saúde, que seja o orgulho de Minas Gerais. Vigilância
severa ao código de águas minerais. Reclassificação imediata das
águas deste país. Estou pedindo ao Ministério Público Federal a
reclassificação de todas as águas do nosso Estado. Não quero mais
confundir água mineral com água potável. Isso é imposto? É ICMS?
Dizem que um é de 8% e o outro, de 15%. Essa informação pode ser
encontrada na internet.

Participação da sociedade civil na gestão. Não vamos permitir que
rasguem a história e a cultura do Sul de Minas. Para que essa gestão
seja sustentável, deve ser partilhada com Recursos Hídricos e o
Ministério da Saúde. Para tanto, basta vontade política para que os
órgãos gestores, Igam e DNPM, articulem-se e se integrem
estabelecendo regras comuns. Não são palavras minhas, mas da
“Revista do Legislativo”. Duas únicas palavras resolveriam a questão
de gestão de águas minerais: bom senso e ética. Obrigada.

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

O Sr. Presidente - Faremos alguns esclarecimentos: foi comentada
pelo Dr. Tadeu e pela Sra. Marília Noronha a ausência do DNPM no
nosso evento. Esclarecerei rapidamente a metodologia de todos os
eventos que realizamos nesta Casa. Toda a programação -
identificação e convites envolvendo apresentadores, debatedores e
participantes - é feita por um grupo de entidades que participam das
reuniões preparatórias e decidem como será realizado determinado
evento.

O VI Fórum foi programado pelas seguintes entidades: Associação
de Defesa do Cidadão, Usuário, Consumidor e Contribuinte em Minas
Gerais - Aduccon -; Associação dos Profissionais Liberais de
Engenharia, Arquitetura, Agrimensura e Agronomia da Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte - Aplena-PBH -; Associação Mineira de
Defesa do Ambiente - Amda -; Associação Mineira de Silvicultura;
Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva; Consórcio
Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba; Colegiado do
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Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas; Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais; Departamento de Engenharia
Hidráulica da Escola de Engenharia da UFMG; Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -; Grupo de Estudos e
Pesquisas em Direito Educacional e Socioambiental; Movimento Pró-
Rio Todos os Santos e Mucuri; Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -;
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Verde Água;
Prefeitura Municipal de São Domingos do Prata; Raça - Direitos
Humanos e Ambientais.

Desejo esclarecer que a ausência do DNPM talvez se deva a um
descuido desse grupo de organização, ou o pessoal, pelo tema
apresentado, entendeu que sua participação não seria necessária. Só
quero justificar a ausência do DNPM, que realmente não foi
programada, e, por isso, não tenha comparecido. Quero fazer esse
esclarecimento, para não deixar a dúvida nos participantes, quanto ao
fato de que, de certa maneira, tenha sido discriminada a participação
do DNPM. Foi, então, por descuido do grupo ou porque ele não
entendeu que seria necessária. É apenas para esclarecer a nossa
metodologia.

Palavras Sr. Carlos Alberto Lancia
Boa tarde a todos. Cumprimento a Mesa na pessoa da Marília

Noronha. É um prazer imenso praticar a democracia. Quando surgiu o
convite para estar aqui, fiz questão de comparecer, embora seja o Dia
Internacional da Água, e tenhamos recebido convites para vários
eventos no Brasil. Preferi vir aqui, porque entendemos que o debate é
muito salutar se há controvérsia e crítica em relação ao setor.

Vamos mostrar dados globais acerca das bebidas, pois o nosso
negócio é empresarial e está na comercialização. Não fugimos à
responsabilidade de assumir isso. Continuaremos defendendo a livre
iniciativa comercial das águas envasadas.

Podemos ver neste gráfico a tendência mundial até 2009. A água
envasada é o único produto do mundo que cresce dois dígitos, se
comparado a qualquer outro: cerveja, refrigerante, isotônicos, chás.
Não há bebida no mundo cujo consumo cresça mais que o das águas
envasadas, por ser o único produto eminentemente natural.

Está indicada ali a participação no mercado mundial, revelando
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quanto é comercializado de água mineral e como está a distribuição
mundial. A América Latina é responsável por 13% da comercialização
de água.

Este gráfico indica o consumo de outras bebidas e informa qual é o
consumo “per capita” desse produto. A água mineral hoje detém o
consumo “per capita”, em média mundial, de 150 litros, contra 33 litros
apenas do mercado brasileiro. E 1% das reservas de água é
destinado ao consumo humano, sendo que 12 países detêm 66%
desses recursos. De cada 100 pessoas no mundo, infelizmente, 25
não têm acesso à água.

Analisando a utilização da água doce no mundo, 70% são usadas na
agricultura. Isso foi dito, e, quando ela é usada na agricultura, há o
risco de contaminação dos lençóis freáticos, em virtude dos produtos
que têm de ser colocados para se obter produtividade e manter uma
cultura rentável. Outro dado é que 20% são para uso industrial e
apenas 10% para consumo humano.

Uso doméstico. A água mineral não representa nada dentro desse
universo.

No mundo, usa-se muito mais água para fazer cerveja e refrigerante
que apenas para ser engarrafada. A produção mundial é de 168
milhões de litros, e foram comercializados no mundo
US$80.000.000.000,00. Aqui, a participação no mercado em volume,
em valor, em Euros. Os Emirados Árabes necessitam de água: 220
litros “per capita”; a Itália, 171, e a França, 145 litros. Os Estados
Unidos são o país que mais produz e mais consome água,
26.900.000.000 de litros, depois vêm a China, o México, a Alemanha,
a Itália. O Brasil está na oitava posição, em termos de produção
mundial de água.

Os quatro maiores “players” do mundo são Coca-Cola e Pepsi, que
trabalham com águas não minerais e vendem águas engarrafadas,
tratadas e manipuladas; e Danone e Nestlé, que vendem águas
minerais. A água está sendo cada vez mais um produto regional.

Aqui, o consumo de água com e sem gás por região, em que se
constata a predominância do consumo de água sem gás. Na Europa,
o consumo de água com gás é de 65%. Os maiores mananciais de
água carbogasosa natural do mundo estão no Leste Europeu, com



2497

imensas vazões, onde o gás - ao contrário do nosso, que é originado
de matéria orgânica - é de origem vulcância e brota naturalmente. É
impressionante a força desses gases.

Aqui, o consumo de água mineral e o consumo de água tratada. Na
França, 97% das residências recebem água tratada e 80% têm rede
de esgoto. Lá, o consumo “per capita” é de 147 litros. Ou seja, 97%
das residências recebem água do governo e consomem 147 litros “per
capita” de água mineral envasada. O papel social de levar a água
disponível à população é do governo, do Estado. O nosso produto é
um produto de consumo como os outros. Noventa e sete por cento do
refrigerante é água; 93% da cerveja é água; 92% do uísque é água;
94% do vinho é água. Ou seja, em qualquer bebida a água é o
solvente universal. Quer queira, quer não, consumiremos água em
qualquer produto que ingerirmos no nosso dia-a-dia.

Aqui, os tipos de embalagem: 60% do mercado de água hoje estão
em embalagem de 20 litros; 57%, de 20 litros; 3%, de 10 litros; e os
demais, em garrafas de 200ml e de 8 litros.

Nos países europeus, a crenologia já teve o seu berço, e as
estâncias exploraram as águas como atividade. Infelizmente, hoje, a
crenologia como um todo não é procurada pelo público. Quando
falamos que queremos transformar a nossa unidade em unidade
terapêutica-curativa, temos de convencer as pessoas de que devem
consumir isso dessa maneira. Esse é o grande desafio. Estive na
Universidade de Milão, em outubro, para conhecer o curso de
crenologia e ver se fazíamos um convênio com o Brasil, para que as
pessoas pudessem realmente estudar crenologia. A grande
preocupação da mina é que a crenologia não seja apenas medicina
alternativa sem comprovação científica. Ela pode ser composta de
quantos membros forem necessários. Não somos contra a
participação de nenhum membro. Temos acesso à tecnologia, à
pesquisa, mas ninguém pode fazer crenologia apenas com dados
empíricos, sem dados científicos. Existe tecnologia e universidade
para isso. Já foi dito aqui que, infelizmente, nas nossas universidades
abandonou-se o papel da crenologia.

Não há médicos crenólogos formados por nossas faculdades de
medicina. Se quisermos formá-los, teremos de treiná-los. O governo
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ou outra entidade terá de mandá-los para treinamento lá fora. Não há,
no Brasil, nenhum habilitado. Temos, sim, apaixonados, médicos que
praticam sem cunho de formação profissional, com exceção dos Drs.
Mourão, Marcos Getúlio e mais alguns outros que devem existir por aí.
Mas a formação dos novos profissionais tem ser feita ainda fora do
Brasil.

Estão, no Brasil, 15% dos recursos de água potável do mundo e
30% das reservas de água mineral.

Antigamente, a província mineral era muito restrita. Hoje,
apareceram mais centros de presença de água mineral e de água
potável para serem exploradas.

Concessões de lavras que existem hoje, no mercado, estão aí. Há
procura pelo produto para ser explorado. Está aí o consumo que
ocorreu de 1995 até hoje, com um crescimento de dois dígitos. Agora,
há o crescimento por década e por região. A Região Sudeste
corresponde a 50,3%; o Nordeste, a 23,8%; o Sul, a 12,8%; o Centro-
Oeste, a 6,7%; e o Norte, a 6,4%. O Estado de São Paulo produz
33,2%; Minas Gerais ocupa a 2ª posição, com 8,6% do mercado.

Aí estão os líderes do mercado. O Grupo Edson Queiroz, com
13,2%; a Schincariol, com 2,7%; Ouro Fino, com 2,5%; Lindoya, com
2,4%; Spal, com 2,3%; e Nestlé, com 1,8%. Ou seja, o mercado no
Brasil é totalmente pulverizado. Não existe um líder. As marcas são
líderes regionais, porque a tradição e a cultura prevalecem nesse
mercado.

Importação brasileira. A importação de água mineral no Brasil é
pequena, e nossa exportação é pífia, praticamente não existe. Aqui
estão os dados da importação. Quando importamos 1 litro de água a
US$0,82, só conseguimos exportá-la a US$0,34. Vejam a diferença de
valorização que o consumidor dá para a água. Ele paga, nos
supermercados de São Paulo e do Rio de Janeiro, um preço desses.
Enquanto tentamos que o consumidor lá fora reconheça o valor da
nossa água, o consumidor brasileiro dá muito mais importância às
águas importadas.

O tempo é curto, então estou avançando aqui. Por que se consome
água envasada? Nosso trabalho é de pesquisa. Estão aqui todos os
tópicos por que se consome água envasada. Se o consumidor disser,
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na pesquisa, que consome água mineral por causa da propriedade
crenoterápica, isso não é verdadeiro. Quero deixar claro que é
proibido, pelo Código de Águas Minerais, colocar, no rótulo, qualquer
propriedade crenoterápica da água. Se houver algum rótulo assim,
está irregular.

Aqui estão as marcas e o “design” das embalagens do mundo. Aqui
está o garrafão. Agora, as empresas certificadas, internacionalmente
reconhecidas pela National Sanitation Foundation, certificadora
internacional, reconhecendo as qualidades das nossas águas.

A diferença das águas está na composição, nas suas
características, nos controles sanitários e na legislação.

Anotei várias críticas feitas ao setor. Quero deixar claro que
adoramos a legislação, que tem de ser cumprida a qualquer preço e a
qualquer custo, doa a quem doer. Anotei várias, não vou responder,
um a um, aos tópicos de que discordamos, mas citarei dois
importantes em relação aos impostos.

O Código de Águas Minerais estipula que uma água mineral terá 8%
de impostos. Na Constituição de 1988, esse privilégio não existe. O
valor do ICMS é normal, igual para todos. Compra-se uma garrafinha
de água, hoje, com 42% de imposto. Tanto faz ser mineral ou potável
de mesa, que vem a ser a classificação da água. Não existe isso, na
prática, em nenhum Estado.

Em relação a recursos hídricos, já houve debates intensos há mais
de três anos, na Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, ocasião em
que defendíamos a água mineral como recurso mineral, e o Ministério
do Meio Ambiente a defendia como recurso hídrico. Quando há uma
discussão, vai-se à Justiça, que decide quem está com a razão. E foi
decidido que a água mineral é um recurso mineral, não recurso
hídrico. Aceito as manifestações e os posicionamentos. Judicialmente,
isso já está decidido: a água é um recurso mineral.

Para encerrar, achamos que a lei deve ser cumprida. Não precisam
omitir o § 1º do art. 1º do Código de Águas Minerais para fazerem com
que certos raciocínios sejam verdadeiros. Isso já foi dito várias vezes.
As águas minerais classificadas como tais são realmente minerais.
Respeitem a lei, o § 1º do art. 1º. Caso tenham dúvida ou não
concordem, sugiro-lhes que se dirijam à Justiça, façam como fez
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Goiânia. A decisão já está homologada, as águas minerais continuam
sendo minerais. Se acham que as nossas águas minerais não são
minerais, entrem na Justiça. Vamos defender se são minerais ou não.
Estamos abertos ao debate. Temos cara e endereço. Somos
empresários. A China agora reconheceu o direito de comércio.
Quando quiserem debater, chamem-nos. Se discordarem, entrem na
Justiça. A Abinam adora a Justiça.

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

Palavras do Sr. Odair Santos Júnior
Agradeço ao Deputado Fábio Avelar, na pessoa de quem

cumprimento todos os Deputados desta Casa, parabenizando-os pela
realização deste evento. Cumprimento especialmente o Deputado
Almir Paraca, que coordenou parte deste evento. Cumprimento os
membros da Mesa, na pessoa do nosso caríssimo Dr. Gabriel Tadeu,
representante do Crea, no Sul de Minas, na pessoa de quem estendo
as minhas saudações a todos os profissionais regidos pelo sistema
Confea-Crea, todos os profissionais das engenharias, da arquitetura,
da agronomia, da geologia e da meteorologia, os técnicos de nível
médio e os tecnólogos de nível superior. Não poderia deixar de
cumprimentar a Dra. Marília Noronha, em cuja pessoa saúdo cada
uma das mulheres, que, até agora, brindaram-nos com paciência
neste evento.

Vamos falar de substantivos femininos, vamos falar da água e da
terra, berço da vida e fonte de vida.

Vamos sintetizar. Estamos aqui, usando das atribuições que nos
foram conferidas, na condição de Delegado do Brasil à Conferência
das Nações Unidas sobre Mudança Climática, para aproveitar esse
breve intervalo e estabelecer uma correlação entre esse grande
problema de aquecimento global, que hoje é realidade na Terra, fruto
sobretudo da ação desenfreada do ser humano e do desenvolvimento
a qualquer preço.

Ao fazer essa rápida correlação, iremos literalmente estabelecer
pontes sobre as águas e usaremos de uma das argumentações
relacionadas à temática águas minerais, para contrariarmos essa do
governo federal de transpor parte das águas do Rio São Francisco.
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Rapidamente, e não é necessário dizer, este é o mundo de hoje:
cinzento, dado o desenfreado apego do ser humano ao lucro a todo
custo. Os problemas daí decorrentes afetam, sobretudo, as fontes de
vida do planeta Terra: o ar, as águas e o solo. Por causa disso, um
fenômeno natural, o efeito estufa, envolve a atmosfera da Terra. Com
a emissão de gases acentuadores desse efeito estufa, sobretudo a
partir da revolução industrial, ou seja, há duzentos e poucos anos,
tem-se intensificado a concentração desses gases, que aumentaram,
sobremaneira, a temperatura da Terra e efetivaram a maior mudança
climática jamais vista no terceiro planeta.

O sumário do relatório do Painel Intergovernamental de Mudança
Global do Clima, o IPCC, organismo criado pelo Programa das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente, em conjunto à Organização
Meteorológica Mundial, em 1988; o sumário desse quarto relatório,
sendo um relatório a cada cinco anos, apresentado nos dá esses três
cenários. Um deles é mais leve; um outro, medianamente
intensificado; e outro, ainda extremamente perigoso. Todos eles são
perigosos, e essa é a previsão da temperatura da Terra, no final deste
século, no ano 2100. Isso é extremamente problemático, e os
cientistas, então, comprovam que as águas, o clima e o ser humano
serão afetados.

É um fato o aquecimento global. Além de ser um fato, é fatal.
Problemas sérios estão relacionados, inclusive a desertificação onde
ela jamais poderia ocorrer. No caso, refiro-me ao berço das águas: a
Amazônia. Efetivamente, os impactos daí decorrentes ocorrerão em
todas as áreas do território brasileiro, que contém mais de 12% da
água doce do mundo, de gigantescas reservas de águas minerais.

Este é o resultado, e rapidamente comentaremos a respeito de
como enfrentar essa escassez de água, tema básico deste evento.
Isso está posto: a importância de evitar a emissão desses gases de
efeito estufa e usar, sobretudo, os certificados de emissões reduzidas
do Protocolo de Quioto, para poder amenizar e tratar as águas e os
esgotos, antes de eles serem lançados brutos nas águas. Também
devemos tratar os resíduos sólidos, sucessivamente.

Uma série de “slides” será apresentada, e este aí é de alta
relevância, sobretudo porque, quando falamos de estender as pontes
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sobre as águas, estamos estendendo pontes de água. Estes são os
cruzamentos sobre o Rio Elba, na Alemanha. Na realidade,
cruzamento de uma canal de navegação sobre uma hidrovia. Isso
ocorre na Alemanha, em uma região de clima muito frio, que não tem
tantos rios quanto um país chamado Brasil, que não usa rios para o
seu transporte.

Este é o dia da inauguração. As sugestões de transporte, a pé, por
ciclovias; e há também um transporte movido a ar, uma tecnologia
brasileira adotada em vários países do mundo.

Este é o de Jacarta, na Indonésia; e este outro é o seu modelo no
sul do país. Efetivamente, isso representa muito em redução de
veículos nas ruas.

Na realidade, o problema da precipitação está aí mencionado.
Imaginem se a grande maioria dos Municípios, em Minas Gerais,
tratasse seus esgotos e resíduos sólidos, de certa forma
incrementados com os certificados de emissões reduzidas de carbono
do Protocolo de Quioto.

Sobretudo, um problema sério, que agrava as questões, é o da
ausência das agências de bacia junto aos comitês de bacias
hidrográficas. Dessa forma eles não evoluem.

Para concluir, efetivamente, já que mencionamos a questão das
águas minerais, lembramos que, enquanto o governo federal pensa
em efetuar transposição de águas de parte do Rio São Francisco,
outras opções existem e não estão mencionadas nas propostas de
projeto.

Há uma entre elas que, especialmente, chama a minha atenção.
Tenho estudado isso por meio de um grande guru, o geólogo Edésio
Teixeira de Carvalho: são as imensas jazidas de água existentes no
mar defronte às principais capitais nordestinas. Lembramos que, no
Japão, existe só uma fonte desse tipo de água, que é engarrafada
como se fosse água mineral e vendida a preço de caviar aos
hóspedes de um hotel cinco estrelas.

É isso. Não queremos que a terra sofra. Desejamos a todos um feliz
Dia Mundial da Água e, amanhã, Dia Mundial da Meteorologia. A
profissão de metereologista tem oferecido relevante contribuição à
previsão do clima no planeta Terra e ao nosso despertar para a
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questão do aquecimento global.
Imenso agradecimento. Peço desculpas por ter ultrapassado um

pouco os 5 minutos que me foram concedidos. Cumprimento a todos
que tiveram a paciência de me ouvir. Desejo-lhes sucesso e que
saiamos daqui com o compromisso cada vez maior de proteger e
manter a base da vida no terceiro planeta, que é o das águas. Muito
obrigado e um grande abraço.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Daremos início aos debates. Informamos ao

Plenário que os participantes poderão formular as suas perguntas,
oralmente ou por escrito. Solicitamos aos participantes que fizerem
uso da palavra que se dirijam ao microfone, que sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até 3 minutos, sendo garantido o mesmo
tempo para a resposta.

Debates
O Sr. Presidente - Primeiramente passaremos a palavra ao Dr.

Carlos Lancia, porque está com problema de horário de vôo. O nosso
evento atrasou mais de 1 hora, e ele ainda tem um compromisso em
São Paulo. A ele foram dirigidas duas perguntas. Vou ler as
perguntas, Dr. Carlos, peço que as responda e faça suas
considerações finais.

A primeira foi encaminhada pelo Sr. Rui Nogueira: “Há trabalhos
mostrando que a água não pode ser congelada em frascos plásticos,
porque há liberação de oxina, substância cancerígena. Por que, ao
que sei, somente a Schincariol tem essa observação em seus
rótulos?”.

A segunda foi encaminhada pelo Sr. Rui Viola, da Instituição Amigos
e Filhos de Lambari: “Parece que o senhor está falando de água sem
gás, do tipo dessas que saem das torneiras, e não das águas minerais
gaseificadas naturalmente pela mãe natureza, que brotam do subsolo.
Essas merecem tratamento diferenciado”.

São esses os dois questionamentos dirigidos ao Sr. Carlos.
O Sr. Carlos Alberto Lancia - Existe a água gaseificada

artificialmente, como consta no rótulo. Quando as águas são
gaseificadas naturalmente, consta em seu rótulo que são águas
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carbogasosas, que podem ter duas origens: vulcânica ou de
decomposição de matéria orgânica. No caso do Brasil, como estamos
deitados em berço esplêndido, não temos água de origem vulcânica.

Portanto, existem dois tipos de água, e no rótulo isso está claro: as
que não são naturais têm tratamento especial e no rótulo do frasco
está escrito “gaseificada artificialmente”; as carbogasosas trazem no
rótulo um destaque. Assim, o consumidor pode diferenciar um produto
natural de um produto gaseificado artificialmente. Isso está claro no
rótulo, e as águas carbogasosas levam vantagem. Basta as empresas
que as engarrafam explorar isso em seu “marketing”, levar ao
conhecimento do consumidor que o gás daquela água é natural, vem
da natureza. Isso é papel de cada empresa em função das
características físico-químicas das águas. Não é papel da Abinam
fazer isso.

Quanto à questão relativa ao rótulo da Schincariol, realmente não
tenho conhecimento dessa observação. Vou até olhá-lo, para analisá-
la. No entanto, tecnicamente não concordo com ela: as embalagens
plásticas não têm essas características, tanto que sua utilização é
liberada pela FDA e pela Anvisa.

Mas há uma embalagem que não deveria ser usada, na minha
opinião, e que, infelizmente, a legislação brasileira permite: a de
polipropileno.

Essas embalagens não têm nada de cancerígeno, mas não têm
barreira de oxigênio suficiente para preservar as características fisico-
químicas da água. Essa tem sido uma luta nossa, de muito tempo.
Quem decide isso é a Anvisa. Desde quando surgiu o produto, em
1989 ou 1990, entramos com a documentação pertinente, mas nossa
reivindicação não foi acatada até hoje.

O Sr. Presidente - Agradeço a participação do Sr. Carlos e informo
que temos reunião de plenário no início da tarde, às 14 horas. Temos
várias e várias perguntas, e estou sendo informado pela assessoria de
que teremos até as 13h30min para os debates. As inscrições estão
encerradas.

Em primeiro lugar, farei as perguntas que foram dirigidas por escrito.
Vamos agrupá-las para dar mais oportunidade a quem quiser se
expressar oralmente. Com a palavra, o ex-Deputado Laudelino
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Augusto.
O Sr. Laudelino Augusto - Saudações a todos e a todas. Sou

nascido e criado em Caxambu, estância hidromineral do Circuito das
Águas, e sempre participamos da luta pela defesa e preservação das
águas minerais. Nos últimos quatro anos, como Deputado, colocamos
nosso mandato também a serviço dessa causa, entre outras.
Realizamos três encontros de águas minerais.

A bem da verdade, faço um brevíssimo histórico sobre a questão
que estamos vivendo, que hoje está fazendo um ano. Em 22 de março
do ano passado, Dia Mundial da Água, fomos chamados à Codemig,
onde recebemos a notícia de que estaria sendo assinado um
protocolo de intenções com a Copasa. Nessa ocasião, também nos
comunicaram que havia a necessidade de criação de uma subsidiária.
Ficamos aguardando que o projeto de lei viesse para a Assembléia,
onde chegou apenas no começo de junho. Batemos um recorde,
fizemos uma audiência pública sobre a questão no dia 20 de junho,
com toda a sociedade local, e sugerimos o desmembramento do
projeto de lei, que, na época, trazia subsidiária para as águas
minerais, para o Jaíba e para os lugares onde há prejuízo. Na época,
esse era o argumento usado. A proposta de desmembramento não foi
aceita, o que é lamentável, porque tudo deveria ter sido resolvido no
ano passado, em junho. Não entro em mérito, porque apresentamos
questionamentos a tudo o que estava acontecendo. O fato é que, no
final de novembro, a proposta de desmembramento foi aceita. Nosso
substitutivo, feito com a participação do Fórum das ONGs do Circuito
das Águas - Focas -, dos governos municipais e dos Vereadores, foi
votado - está aí o Eugênio, que pode comprovar isso - com as
emendas que o Focas insistiu em apresentar.

Parabéns ao poder político, que cumpriu o seu dever. A sociedade
local conquistou seus direitos. Temos de dar crédito à sociedade, que
vem lutando há muitos anos.

Citarei mais dois exemplos, o primeiro deles sobre a questão dos
“royalties” para as cidades, 80% dos quais foram conquistados pela
sociedade organizada. Dizem que foi um presente de político, mas
não foi; foi uma conquista da sociedade. Também é conquista da
sociedade a proposta que está sendo feita de o SUS pagar tratamento
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com água mineral.
Hoje, duas pessoas chamadas Rui falaram aqui. Lembro que, em

1919, Rui Barbosa esteve no Circuito das Águas, onde deixou alguns
escritos: “Caxambu, medicina entre flores. Circuito das Águas,
medicina entre flores”.

Concluindo, dizemos: Circuito das Águas, saúde entre flores. É o
resgate do valor da crenologia.

Rui Barbosa também deixou a frase: “Minas e o Brasil ainda não
descobriram o valor dessas águas”. Não sei a que valor ele se referia,
talvez ao valor terapêutico, ao valor para a saúde, ao valor social,
talvez também ao valor econômico. Queremos dar ênfase ao valor
social e ao terapêutico. Queremos que todo o mundo, não só Minas e
o Brasil, descubra o valor dessas águas, para ir às fontes, para o
turismo de saúde, para o turismo histórico - ali está a Estrada Real -,
para o turismo ecológico. Nosso povo precisa de empregos, que têm
sido criados. E também que venham os turistas. Agradeço muito. Bom
trabalho para todos. Parabéns pelo Dia das Águas, bem comemorado
na Assembléia.

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do ex-Deputado
Laudelino Augusto, a qual foi muito importante durante todo esse
processo em que tivemos oportunidade de falar sobre nossas águas
minerais.

E, por uma questão de justiça, gostaríamos de informar aos
presentes que esta Casa possibilitou grandes discussões sobre o
assunto, tendo, por sinal, sido instalada aqui uma comissão especial
sobre as estâncias hidrominerais, presidida pelo Deputado Dilzon
Melo, hoje Secretário de Estado. Acreditamos que foi um trabalho
muito importante dessa comissão fornecer os subsídios necessários
para esse debate e, conseqüentemente, para a criação das
subsidiárias da Copasa.

Vamos passar algumas perguntas para o Dr. Eugênio, a quem
pedimos a compreensão de ser o mais breve possível nas respostas.

Pergunta: “Cem por cento da atividade industrial de aproveitamento
de águas minerais está no setor privado. Houve um amplo processo
licitatório de nível nacional para a exploração das águas de Caxambu,
Cambuquira e Lambari. O senhor sabe explicar por que não houve
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sequer um interessado no setor privado? Ninguém se preocupou em
saber a razão da ausência do empresariado?”.

Pergunta da Maria de Fátima Saraiva, da Prefeitura Municipal de
Juatuba: “A Copasa irá assumir só o Circuito das Águas ou outras
indústrias envasadoras de água mineral também?”.

Pergunta de Rui Magalhães Iola, da Instituição Amigos de Lambari:
“A vasão de seis fontes minerais naturais gasosas de Lambari parece-
me ser de 150.000 litros por dia. Essas águas saem das fontes e vão
para os esgotos. A Fonte nº 1, gasosa, de Lambari, é excelente para
os rins e a vesícula; a Fonte nº 2, alcalina, é utilizada para o estômago
e o intestino; a Fonte nº 3, magnesiana, é utilizada para tratamento do
fígado. A Copasa vai engarrafar essas águas minerais ou vai separá-
las?”.

Pergunta de Cláudio Sousa, da Universidade Federal de
Diamantina: “Devido à ênfase dada em não dissociar água mineral do
ciclo hidrológico na sua palestra, não há incoerência em envasar parte
dessa água?”.

O Sr. Eugênio Álvaro de Lima e Silva - Quanto à licitação, o que se
fala no meio empresarial é que as fontes não tinham viabilidade
econômica. É claro que por trás disso deve haver alguns outros
motivos.

Na visão da Copasa, o que levamos como viabilidade econômica
não é só a financeira, mas também o desenvolvimento da região, a
imagem, a proteção ambiental. Tudo isso é levado em conta quando a
Copasa faz uma análise de viabilidade econômica de um
empreendimento. Com certeza isso não deve ter sido levado em conta
pelos empresários. Pode estar aí a divergência.

Quanto a assumir outras fontes, primeiramente vamos consolidar as
do Circuito das Águas e a de Araxá. No futuro podemos pensar nisso,
mas, num primeiro momento, serão apenas essas quatro fontes.

Por lei, somos obrigados a envasar a água por fonte. Elas não serão
misturadas. Temos de colocar no rótulo de qual fonte aquela água foi
envasada.

De acordo com a lei, para respeitarmos o ciclo hidrológico, temos de
deixar 30% da água natural do córrego, ou do rio e da fonte que está
sendo explorada, correr. Isso é o que disse sobre esse ciclo, que será
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respeitado. Sempre deixaremos que 30% das águas da fonte corram
normalmente.

O Sr. Presidente - Há uma pergunta encaminhada pelo Sr. Ronaldo
à Sra. Marília Noronha. “Qual o interesse da sociedade em repudiar a
Copasa, se foi a única que estendeu as mãos ao Circuito das Águas?
Vocês já refletiram para saber por que nenhum empresário do setor
nacional e do internacional teve a motivação para investir na região?
Onde está o problema?”.

A Sra. Marília Noronha - Não houve nenhuma empresa
interessada!? Compraram esse edital de licitação da Codemig 82
empresas. São os mistérios dos bastidores do governo de Minas
Gerais. Não me pergunte por que 82 empresas compraram o edital, e
nenhuma delas se interessou. Se eu dissesse algumas coisas que
não gravei, sairia daqui presa. Então, não posso dizer mais que isso.
Obrigada.

O Sr. Presidente - O Sr. Nivaldo de Souza, da ONG Clube
Nepomuceno, encaminhou uma pergunta à Mesa. “Dos 853
Municípios mineiros, gostaria de saber se, neste fórum, participam
pelo menos 30 Prefeitos. Essa é a nossa realidade”.

Não dispomos desse número de imediato, mas informamos que
todos foram convidados oficialmente. Durante o evento, tive a
oportunidade de me encontrar com vários representantes das cidades,
mas não sei precisar se 30 compareceram, conforme o senhor indaga.

O Sr. Afonso Aroeira, da CBH Paracatu, encaminhou uma pergunta
ao Deputado Fábio Avelar. “Poderia elogiar a TV Assembléia pela
cobertura do evento. Recebi vários telefonemas de pessoas que
assistem ao fórum do Norte, do Nordeste, do Triângulo e do Alto
Paranaíba. Se possível, gostaria de fazer uso do microfone”.

Pediria a compreensão do Sr. Afonso, porque já estamos com o
tempo muito reduzido. A TV Assembléia está cada vez mais presente
nos lares mineiros. É papel desta Casa prestar informações a toda a
população sobre o que se passa nesta Casa.

O Sr. Afonso Aroeira - Gostaria de fazer uma pequena correção. Eu
quis dizer Noroeste.

O Sr. Presidente - Está registrada a sua correção. Oito pessoas
estão inscritas para apresentar o seu questionamento oralmente, e
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dispomos apenas de 12 minutos. Peço que se dirijam aos microfones
o Sr. Nísio de Souza Armano, engenheiro-agrônomo; a Sra. Celene
Carvalho; o Sr. “Tonhão”, do Movimento Verde de Paracatu; a Sra.
Dóris Oliveira; o Sr. Rui Nogueira, da Nação do Sol; e a Sra. Ilma
Arruda de Araújo. Primeiramente, serão feitas as perguntas, que
serão, depois, respondidas uma a uma. Com a palavra, o Sr. Nísio
Armani.

O Sr. Nísio Armani - Sou engenheiro-mecânico. Considerando a
potencialidade infinitamente grande das províncias hidrominerais
brasileiras, e desde que foi demonstrado que na província maior do
Planeta não há água suficiente para exportar, não seria o momento
oportuno de se fazer um esforço para explorar o máximo possível
nossa água, exportá-la para o mundo inteiro, deixar “royalties” em
todos os Municípios e gerar, assim, dinheiro para todo o Brasil?

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Celene Carvalho.
A Sra. Celene Carvalho - Minha pergunta é para o Dr. Eugênio. A

diferença entre São Lourenço e as demais estâncias hidrominerais é
que as águas minerais da primeira são exploradas pela Nestlé, e as
das outras, pela Copasa.

No ano passado, a Microsoft, pela Fundação Bill and Melinda Gates,
investiu US$46.000.000,00 na área da saúde e US$37.000.000,00 na
área da educação.

Quando a Terrier operava em São Lourenço, havia uma postura de
“ganha-ganha”. A Terrier ganhava, e a cidade de São Lourenço
ganhava.

Um rapaz que aqui esteve disse que é comerciante e que isso é um
comércio mundial. Também sou comerciante em minha cidade e não
tenho para quem vender minha mercadoria. O turismo acabou.

Minha pergunta é se não poderíamos entrar na linha do “ganha-
ganha”. Nós ganhamos, e a Copasa também. Por enquanto, nossa
água, por má administração ou por postura errada, está sendo levada
embora, sem deixar divisas para nós.

Há um SPA em Gramado que cobra R$4.500,00 pela diária. Em
determinado local na França, engarrafam uma água mineral que faz
bem à pele. No “shopping” da Savassi, a garrafinha importada custa
R$150,00. Há da mesma água em São Lourenço, Caxambú e
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Cambuquira, e nós estamos morrendo de fome. Setenta por cento dos
comerciantes de São Lourenço estão inadimplentes com seus
aluguéis.

O rapaz mostrou milhões que não acabavam mais. A Nestlé é quem
toma conta da água mundial. Quem quiser exportar água para fora do
Brasil terá de vender para a Nestlé, assim como quem quiser vender o
café de Carmo de Minas terá de ir para a Alemanha. A Alemanha não
planta um pé de café. Enquanto isso, Carmo de Minas continua com o
melhor café do mundo e com uma população paupérrima. Minha
pergunta é se dá para nós entrarmos no processo do ganha-ganha.

A Sra. Ilma Arruda de Araújo Abreu - Peço permissão para protestar
contra a fala do Sr. Carlos Alberto Lancia, representante da
Associação Brasileira das Indústrias de Água Mineral.

Em primeiro lugar, ele foi extremamente desrespeitoso com todos os
presentes, falando de forma agressiva, ofendendo-nos, agredindo-
nos. Ele é representante de todos os empresários, e nós somos os
consumidores. Queremos ter com os empresários uma relação ética e
dizer-lhes o que queremos consumir, o que é bom para nós, para o
nosso país, para o nosso ambiente. É isso o que queremos dizer.

Deputado, gostaria de sugerir ao senhor a elaboração de um projeto
de lei que criasse o “royalty”. Como se cobra “royalty” para a
exploração do petróleo, também se cobraria dos empresários, o que
resolveria o problema das cidades onde há exploração de água.

Permita-me parabenizar a Marília, uma guerreira. Quando o seu
nome foi indicado como palestrante, houve unanimidade. Você está
de parabéns. Conte conosco para trabalhar com você nesse
movimento.

Deputado Fábio Avelar, gostaria de falar sobre outra questão
gravíssima, em curso no mundo desde a década de 70: a
mundialização da gestão do comércio das águas. O Lancia disse lá
fora que isso não ocorrerá no Brasil, mas já está acontecendo. Uma
das coisas é a privatização da Copasa, a venda de suas ações a
empresas multinacionais espanholas. Gostamos da Copasa, nosso
patrimônio, construído com o dinheiro do povo também. Não podemos
tratar a questão da água como uma “commodity”. Sabemos que essa
será a “commodity” mais disputada no mundo. O senhor mostrou a
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foto de algo sombrio no País; futuramente, será negra. Temos de
começar a pensar, bem como os nossos representantes desta Casa,
que a água é questão estratégica, não pode ser transformada em
“commodity”.

Trata-se de uma luta desigual no Parlamento, porque eles têm o
poder maior do dinheiro, de atuação. Sabemos como funciona o
Parlamento e o Poder Judiciário. Este Parlamento é o lugar adequado
para o debate, o que esta Assembléia está fazendo ao longo do
tempo. Parabéns, Deputados, por discutirem essa questão. Mas
queremos ir além, discutir em outros fóruns. A questão das águas não
pode ser tratada dessa forma. Obrigada.

A Sra. Dóris Oliveira - Gostaria de fazer uma consideração, dirigida
ao Eugênio, sobre a questão da crenologia. Sinto muito que o Lancia
tenha ido embora, dizendo que ninguém no Brasil entende de
crenologia. Não precisamos freqüentar escola para entender alguma
coisa. Podemos ser autodidatas. A Marília é uma autodidata em água
mineral, porque possui livros escritos por médicos da família dela,
relatando estudos feitos por um químico francês que veio ao Brasil,
Charles Berthaud, e realizou pesquisas em Cambuquira. Não somos
ignorantes em crenoterapia. Conhecemos muito bem o valor das
nossas águas minerais. Ele se considera dono da verdade, da
sabedoria. Tem, sim, o poder do dinheiro e do que se consegue
comprar com o dinheiro que se recebe da capitalização voraz em que
vivemos.

Eugênio, tenho medo de que haja, depois, influência perniciosa, o
que tem ocorrido no mundo. A exploração do nosso planeta sempre
foi feita por meio do poder. A destruição da Terra se fez por meio do
poder. E a água é um dos nossos últimos recursos, não sei até
quando. Quando acabar a água, de nada adiantará o ar. Não
podemos viver sem ar e sem água. Não ficamos sem água de jeito
nenhum; e não há como nos cercear o ar.

Tenho idade suficiente para perceber tudo que aconteceu para trás
e tudo que podemos fazer para ir para a frente. A corrupção grassa no
mundo e no País. Tenho um livro escrito em alemão que fala sobre a
corrupção que está dominando a questão da água no mundo. Isso é
muito sério. Não sobreviveremos sem água.
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Cambuquira, Caxambu, Lambari, etc. são estâncias que nasceram
com a água. O Dr. Odair mostrou muito bem o caminho sombrio do
planeta Terra, pois viveremos sem água. É uma beleza mandar água
para os Emirados Árabes. Mas com o que ficaremos? O que
beberemos? Com o dinheiro que arrecadaram com a venda da água.
Como sobreviveremos? Eu já estou descendo a serra, mas há os
jovens e as crianças que vêm por aí. O senhores, com exceção de
alguns, são moços, e ainda têm muito tempo para viver. O Eugênio
tem filhos para criar. Seus filhos viverão sem água? A busca pelo
capital e pela riqueza adiantará alguma coisa no dia em que não
tivermos água? É uma questão de bom-senso, ética, justiça e amor. O
ser humano perdeu o amor ao seu próximo. A pessoa vai à missa,
come a hóstia e acha que saiu purificada. Mas de que adiantou? Fala-
se muito de Cristo, mas vamos viver Cristo crucificado, com a atitude
de desamor que estamos vendo no mundo, no País, em Minas Gerais
e nas cidades, em que um homem quer engolir o outro? Muito
obrigada.

O Frei Tonhão - Escutei várias palavras que nunca tinha ouvido falar
porque sou barranqueiro e não as conhecia.

Hoje o mais importante é a percepção. No Paracatu, há
barranqueiros que jamais viriam aqui falar o que foi dito para a Marília.
Eu vim dizer à Marília que comente o que ele disse. Acho que foi
proposital a fala dele estar depois da sua na programação. Se eu
estivesse no seu lugar, tinha cercado-o para que ele me escutasse.
Ele falou e “vazou no cerrado”, como dizemos em nossa região.

Sei das dificuldades. Atuei como Secretário em dois Municípios e
conheço tudo isso. Cobraram a presença de Prefeitos neste fórum,
mas pergunto: quantos Deputados vieram aqui, em sua própria Casa,
para assistir a este debate?

O Sr. Presidente - O Sr. Rui Nogueira fez uma pergunta escrita e
quer fazer uma outra oralmente. O Dr. Eugênio responderá à sua
pergunta oral, portanto peço que faça apenas esta.

O Sr. Rui Nogueira - Minha pergunta será uma repetição da
pergunta escrita que fiz.

Há o discurso de atuação, preocupado com o meio ambiente e
respeitando as águas. Trata-se de uma conversa que funciona muito
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nas propagandas junto às comunidades. Nos relatórios da Copasa,
publicados no “Estado de Minas”, está escrito explicitamente que o
objetivo da Copasa é a produção de resultados financeiros.

No mesmo relatório, está escrito que eles mandaram, em 2003,
2004 e 2005, mais de R$400.000.000,00 em IBTDA, lucros
antecipados das empresas, para o estrangeiro. Trata-se de dinheiro
retirado do fluxo das empresas e enviado aos acionistas. Isso é um
absurdo.

Essa história de exportação não adianta nada. Há um relatório da
Unesco dizendo que a grande exportação do Brasil não traz
resultados para o País, porque mais de 60% do que é exportado é
feito por empresas estrangeiras. Não falam que, no Brasil, a
exportação não paga sequer um centavo de imposto. É a Lei Kandir.
Saem riquezas, e ficam buracos e miséria. Saem águas, e vai ficar
mais miséria no Circuito das Águas. Isso é um absurdo inominável.

O Sr. Presidente - Gostaria de fazer apenas um esclarecimento. Foi
lamentável a ausência do Sr. Carlos Alberto Lancia, que já estava com
viagem marcada. Tivemos um pouco de culpa, pois atrasamos mais
de 1 hora a abertura deste evento. Sugiro à nossa assessoria que
sejamos rigorosos no horário. Infelizmente, estou aqui com um
problema regimental, pois tenho de desocupar a Mesa 15 minutos
antes da reunião da tarde. Isso acaba prejudicando a segunda
reunião.

Com a palavra, o Dr. Eugênio Álvares de Lima e Silva, que fará
também suas considerações finais. Gostaria que o senhor falasse
sobre as iniciativas do Crea em prol da fiscalização na área ambiental.
Essa sugestão foi feita pelo Fernando Antônio Abdala, do Conselho
Fiscal da Agência Executiva do Comitê do Rio Araguari.

O Sr. Odair Santos Júnior - Achei que houvesse apenas uma
pergunta. Já havíamos combinado que iríamos processar a resposta
para o Eng. Nísio. Agradecemos a pergunta que nos foi formulada,
dizendo o seguinte: em relação às fontes de água que existem
defronte ao litoral, nas principais capitais do Nordeste, não sei dizer se
são águas minerais. Sei precisar que são potáveis, conforme
levantamento feito, em 1971, 1972 e 1973, pela Petrobras e
conduzido pelo engenheiro e geógolo Edésio Teixeira de Carvalho,
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que mencionei e coloquei no meu “slide”. Para os japoneses, se não
for água mineral, cultuam-na como tal. Presumo que seja água
mineral. O primeiro passo é verificar as características daquelas
águas, que poderão ser um contraponto a esse desvio do Rio São
Francisco.

Em relação ao nosso geógrafo Fernando Abdala, o Crea é aquele
ente que realiza fiscalizações preventivas e integradas de bacias
hidrográficas, definição feita pelo Colégio de Presidentes de todos os
Creas, num encontro ocorrido em Araxá, em 2002, terra de águas
minerais. Araxá localiza-se na divisa do Alto Paranaíba com o
Triângulo Mineiro.

O Crea desenvolveu, então, um processo pioneiro de trabalho. Um
dos resultados, aproveitando a presença do Apolo, é que o Crea
realizou, na época da Expedição Manuelzão desce o Rio das Velhas,
a maior atividade de fiscalização preventiva e integrada numa bacia
hidrográfica. Foi na sub-bacia do Velhas durante 31 dias, período de
duração daquela expedição. Esperamos que isso continue. O
Presidente do Conselho, Eng. Gilson de Carvalho Queirós, é um
entusiasta desse trabalho.

Já que o tempo está escasso, e a sirene apita - a sirene de alarme
da Terra também apita -, aproveitamos para agradecer a oportunidade
de falar a todos os presentes, que nos brindaram com sua paciência e
atenção. É um imenso privilégio compartilhar esse trabalho com
aqueles que acreditam na luta em defesa da vida e das águas. Um
grande abraço. É uma alegria e uma honra também participar de uma
mesa tão plena e brilhante.

O Sr. Eugênio Álvares de Lima e Silva - Vamos começar com a
pergunta da Celina. O melhor negócio que existe é o ganha-ganha. A
Copasa pratica esse negócio, é a proposta que temos para o Circuito
das Águas. Quanto ao outro aspecto, a Copasa foi extremamente
ética. Vejo os rostos aqui presentes, e é difícil haver um com o qual eu
não tenha conversado pessoalmente. Conversei com 90% deste
auditório, explicando o que a Copasa pretendia fazer em seu negócio
e de que maneira. Eticamente, a Copasa foi perfeita.

Dóris, comungo com o seu pensamento. A Copasa dará todo o
apoio ao desenvolvimento da crenologia. Na busca pelo dinheiro,
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podemos fazer o seguinte comentário: o lucro é colocado como algo
degradante, mas ele não o é; a ganância é degradante. O lucro bem
aplicado é um louvor. Temos de pensar nisso. O que a Copasa propõe
para aplicar seu lucro?

Um segundo ponto é que foi dito que a Copasa está passando 400
milhões num ano, 400 milhões em outro, e assim por diante. O
balanço patrimonial da Copasa é divulgado em jornais de três em três
meses. O lucro do ano passado foi de 260 milhões; do ano retrasado,
de cento e poucos milhões, não sei de cor. São repassados aos
acionistas 26% desse lucro. Os acionistas estrangeiros têm 2,6% das
ações. Dá para fazer as contas do quanto foi passado para os
estrangeiros. É muito pouco. Então, não é verdade essa história de
400 milhões.

Foram essas as perguntas. Percebi que o Tonhão está vestido de
padre franciscano e queria fazer uma referência a São Francisco, que
viveu no ano de 1200. O contexto de sua vida era o poder feudal, em
que as coisas se resolviam na base da briga e da luta. São Francisco,
ao mencionar a história de que o lobo conversou com os aldeões - é
claro que  o lobo não conversou com os aldeões, não há verdade
nisso -, quis dizer alguma coisa. Foi o primeiro relato escrito da
história de uma ação de não-agressão. É isso que tem de haver no
Circuito das Águas. Lembrei-me da história de São Francisco, e
gostaria muito que o Circuito das Águas não se agredisse. Obrigado.

O Sr. Gabriel Tadeu Franqueira Junqueira - Queria parabenizar
todos pelo encontro, pedindo desculpas porque a palestra que
preparei seria para 30 minutos, que foi o tempo combinado
anteriormente quando me avisaram. Não deu tempo, a apresentação
ficou muito tumultuada. Tive de cortar algumas coisas, e ficou
truncada. Mas parabenizo todos, desejando um feliz Dia Mundial das
Águas. O Circuito das Águas precisa tomar consciência de que
estamos lidando com um poderio econômico muitíssimo mais violento
do que poderíamos pensar.

Em Caxambu, Cambuquira, Lambari e Araxá, a previsão é para
150.000.000 de litros. Não sei que vazão espontânea é essa. Agora,
quando acontecer qualquer coisa com as águas minerais, vão dizer
que as fontes desmineralizam naturalmente, vão citar o exemplo da
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fonte de Itabirito, que desmineralizou naturalmente, mas não falaram
que havia agressões ambientais no seu entorno.

Não ia falar isso, mas agora vou falar. Hoje, de acordo com os
últimos dados do boletim da DNPM, a Nestlé continua bombeando
47.000 litros por hora. Ela diminuiu o bombeamento em um posto e
aumentou em outro, e continua tirando água do Posto Primavera,
jogando-a fora após a retirada do gás. Retira o gás da água, gaseifica
a água engarrafada, e a joga fora. Isso foi falado pelo Dr. Marcelo
Marques na frente do Promotor Dr. Pedro Paulo, no Ministério Público,
e está gravado. Não se iludam, porque as desculpas serão grandes.
Agora acredito seriamente - essa é uma convicção minha - que, no
16º Fórum das Águas, daqui a 10 anos, discutiremos os mesmos
problemas, porque as coisas não serão resolvidas. Esse poderio
econômico forte e ganancioso não quer saber de nada, só passar por
cima de tudo. Não estamos falando de água subterrânea comum,
estamos falando da água subterrânea especialíssima. A desculpa
deles é que bombeiam a água e o que é tirado é reposto, porém não
está entrando mais água mineral. Então, quando essas águas forem
poluídas e desmineralizadas, as desculpas serão as mais variadas,
como, por exemplo, que, pelo fato de Caxambu, Cambuquira, Lambari
e Araxá terem tido uma ocupação desordenada, as águas estão
sendo poluídas e desmineralizadas.

A Sra. Marília Noronha - Agradeço a esta Casa por receber os
organizadores do evento. Como já é de praxe, o Lancia sempre se
retira quando confronta com o Circuito das Águas. Em Brasília, ele se
retirou da Mesa principal e saiu correndo, como aconteceu hoje,
quando falei sobre a Comissão de Crenologia. Respondendo à sua
questão, esse processo já está correndo no Ministério Público
Federal, ele não precisa nos incitar a fazer isso.

Quanto às águas minerais do Sul de Minas, independentemente das
forças políticas em questão do poder - não somos ninguém perto
desse poderio financeiro -, quero deixar bem claro que não se fala em
“royalties” quando se fala em vida.

Não deixaremos que mais ninguém faça mal ao Circuito, além do
que já se fez, nem que tenhamos de implodir toda aquela riqueza.
Prometo que nenhuma multinacional predatória tocará naquela água.
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Parece uma coisa de xiita, de extremista, mas esta é a luta pelo meio
ambiente, e não aquela só de palavras, que não nos leva a lugar
algum. Chegamos agora de Brasília e não temos mais autoridades a
que recorrer. Quando a sociedade civil não encontra mais autoridade
para procurar e pedir essa defesa, vou responsabilizar, criminalmente,
cada político deste país que recebeu um protocolo com a denúncia do
Circuito das Águas do Sul de Minas. Muito obrigada a esta Casa por
nos receber e pela democracia reinante.

O Sr. Presidente - Lembramos aos presentes que as demais
atividades do fórum, programadas para hoje à tarde, serão das 14 às
18 horas: reunião ordinária do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos, no 6º andar do Crea-MG, e também os cursos de
aperfeiçoamento, no Crea-MG e na Escola do Legislativo. Mais uma
vez, agradecemos a presença de todos.

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

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

ATA DA 7ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/3/2007

Presidência dos Deputados José Henrique e João Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

1º Painel: Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do
Sr. Júlio Cadaval Bedê - Palavras do Sr. Carlos Alberto Santos
Oliveira - Palavras da Sra. Maria Dalce Ricas - Palavras do Sr. Luiz
Eduardo Ferreira Fontes - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - 2º Painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr. Alberto
Pêgo - Palavras do Sr. Dalto Fávero Brochi - Palavras da Sra. Regina
Greco - Palavras do Sr. Reinaldo Caetano - Esclarecimentos sobre os
debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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José Henrique - Almir Paraca - João Leite.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h2min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Almir Paraca, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do “VI Fórum
das Águas para o Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais”,
com a apresentação dos painéis “Atividades Agrossilvipastoris,
Biodiversidade e Escassez de Água” e “Experiências dos Comitês de
Bacias Hidrográficas e dos Municípios”. Agradecemos a presença e a
participação de todos que colaboraram para a efetivação deste
encontro, que, durante a semana, foi muito proveitoso. Com certeza,
esta Casa colheu dividendos para a tão grande e emergente
necessidade de recuperação das nossas bacias hidrográficas e do
meio ambiente.

A coordenação dos trabalhos, nesta manhã, caberá ao Dr. Humberto
Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas.

1º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os
Exmos. Srs. Deputado João Leite, membro das Comissões de Direitos
Humanos e de Participação Popular desta Casa; Humberto Candeias
Cavalcanti, Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF - e
Coordenador dos debates; Júlio Cadaval Bedê, Consultor de Meio
Ambiente desta Casa; e Carlos Alberto Santos Oliveira, Assessor de
Meio Ambiente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
Minas Gerais - Faemg -; a Exma. Sra. Maria Dalce Ricas,
Superintendente Executiva da Associação Mineira de Defesa do
Ambiente - Amda; e o Exmo. Sr. Luiz Eduardo Ferreira Fontes,
Professor do Departamento de Solos da Universidade Federal de
Viçosa.
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Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos a presença e convidamos a

participar deste evento os Vereadores Mirins da Câmara Municipal de
Itajubá. Registramos e agradecemos a presença da Escola Municipal
Luísa Maria de Souza, que trouxe o Grupo de Apoio ao Meio
Ambiente - Gama - e que se encontra do lado esquerdo da galeria; e
da Escola Municipal José Batista Neto, que está do lado direito da
galeria.

Palavras do Sr. Júlio Cadaval Bedê
Bom dia, senhoras e senhores. Agradeço a oportunidade de

participar formalmente deste evento, já que trabalho na Casa, como
Consultor. Cumprimento os membros da Mesa e os demais presentes,
desejando que tenhamos todos um bom dia de trabalho.

A contextualização foi introduzida neste evento com o objetivo de
nivelar o conhecimento e permitir um debate sustentado do tema em
foco.

“Atividades agrossilvipastoris, biodiversidade e escassez de água” é
um tema extremamente importante no contexto das águas.
Tentaremos trabalhar os conceitos e mostrar o arcabouço legal e a
estrutura institucional que suportam as atividades agrossilvipastoris no
Estado.

O nome agrossilvipastoris se refere ao aspecto trino da atividade
rural: a agricultura, aqui mostrada num campo, com a utilização de um
pivô central de irrigação; a atividade de todos os tipos de pecuária,
sendo que a mais importante, em nosso Estado, é a da bovinocultura;
e a atividade de silvicultura. Essas três áreas podem ser integradas.

Essas três atividades podem causar impactos sérios na
biodiversidade e quanto à disponibilidade de água. A atividade
agrossilvipastoril é a que mais consome água, como bem disse ontem
o Prof. Millôr Godoy. Setenta por cento da água utilizada nas
atividades agrossilvipastoris vão, em especial, para a agricultura.

Neste “slide” vemos um exemplo de atividade agrossilvicultural e
outro de atividade silvipastoril.

Tanto a escassez de água quanto a perda de biodiversidade são
determinadas, basicamente, por três grandes macrofatores. Primeiro,
o crescimento populacional. Observamos, no mundo ocidental, um
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desenvolvimento da população a partir do controle da peste no séc.
XVIII e do aumento da produção agropecuária, em especial, com o
incremento das atividades nas colônias do Novo Mundo.

E um segundo processo, mais contemporâneo, principalmente na
segunda metade do séc. XX, de inversão da forma de ocupação da
terra. Antes, havia 80% dos habitantes no campo e 20% nas cidades;
hoje, essa situação foi invertida, especialmente no Brasil - 80% dos
habitantes estão nas cidades, e apenas 20% no campo. Isso gera
uma imensa dependência da população das atividades
agrossilvipastoris, pela demanda de alimentos, roupas, calçados,
móveis, construção civil. Tudo depende dessas atividades.

Por fim, o paradigma tecnológico-desenvolvimentista, nascido com a
Revolução Industrial e incrementado, violentamente, a partir da
segunda metade do séc. XX, impõe-nos, a cada dia, maior
necessidade de consumo, maior crença de que a tecnologia resolverá
todos os problemas e de que não há custo ambiental para se
promover o desenvolvimento. Hoje, há necessidade de quebrarmos
esse paradigma e voltarmos para o paradigma de desenvolvimento
sustentável, e não mais de desenvolvimento a qualquer custo. Como
sabemos - estamos discutindo aqui exatamente isso -, pressionamos
cada vez mais os recursos naturais, criando uma situação dramática
de escassez, tanto de biodiversidade como de água e outros recursos.

Para se falar sobre atividades agrossilvipastoris, biodiversidade e
escassez de água, num cenário em que a população está altamente
concentrada em cerca de 2% de área urbana e o campo é
responsável pelo suprimento de água, alimento e demais matérias-
primas, temos de pensar que a grande massa territorial do Brasil -
temos poucas áreas de unidade de conservação, em torno de 1,5% -
é privada, quer dizer, está nas mãos de proprietários rurais, e que
essa área deve ser o foco da gestão territorial. Se falarmos em
escassez de água e não olharmos para o produtor rural, para as
questões de gestão territorial e de bioma - como administrar a
atividade agrossilvipastoril dentro de um bioma, de uma bacia ou de
uma sub-bacia hidrográfica -, se descermos no âmbito das
propriedades rurais que estão nessa bacia e, dentro das propriedades
rurais, não olharmos para as áreas com restrição de uso, as APPs e
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as reservas legais, de fato não estaremos trabalhando efetivamente
com prevenção da escassez de água e, muito menos, com a questão
da prevenção e de cuidados com a perda da biodiversidade.

Neste momento, geramos um “conflito” - não é à toa que está entre
aspas, porque pode não ser um conflito - entre produção e
preservação. Temos de tomar o cuidado de olhar para o produtor
rural, em última instância, como um sujeito efetivo das políticas
públicas. Por outro lado, as políticas públicas têm de ser geradas no
âmbito da gestão territorial, passando por bioma e bacia hidrográfica.
Cada vez que descemos mais nessa escala, mais dependentes
estaremos da ação individual do produtor rural. Sabemos que o
produtor rural tem uma situação muito delicada. Ele tem uma
descapitalização histórica e, ao mesmo tempo, é responsável por toda
a gestão territorial do nosso Estado, do nosso país.

Então, há aquele velho chavão: temos de pensar global e agir local.
Não adianta só pensar global e, muito menos, só se voltar para a ação
individual, que sempre prezará a subsistência, o conforto do indivíduo,
esquecendo-se do todo. Com base nisso, podemos entender que a
atividade agrossilvipastoril pode ter uma relação negativa com a
preservação da biodiversidade de água ou com a escassez de água,
provocando exatamente esses dois fatores porque está na grande
base territorial. Como isso se dá? Citaremos alguns poucos fatores
principais, embora existam outros.

Há a expansão da fronteira agrícola, a mecanização intensiva, etc.
As atividades agrossilvipastoris, porém, podem ter uma relação
positiva, trabalhando com conservação de água e de solo, produção
de biodiversidade e produção sustentável. Existem outros fatores que
poderiam contribuir para essa relação positiva, como a inversão dos
interiores.

Em termos de arcabouço legal, temos que prezar, em primeiro lugar,
na área federal, o art. 186, sobre a função social da propriedade. Não
estamos mais na era do patrimonialismo, em que o proprietário era
senhor da terra. Hoje ele tem compromissos constitucionais.

Temos que prezar também o art. 225, que diz que 100% da
sociedade tem compromisso em manter o ambiente ecologicamente
equilibrado. Esse ponto é fundamental.
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As demais transparências mostram a estrutura institucional que
utilizamos e que poderá ser discutida mais adiante. Todos conhecem
o Sistema Estadual de Meio Ambiente, tendo o Copam como órgão
colegiado. Muito obrigado.

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

Palavras do Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira
Cumprimento os componentes da Mesa e todos os presentes.

Agradeço aos organizadores deste evento por permitirem à Federação
de Agricultura e Pecuária participar e trazer sua mensagem a respeito
de temas tão importantes.

Quero comentar as palavras do expositor que me antecedeu, Júlio
Cadaval, em três pontos fundamentais. Ele destacou que 70% da
água é consumida nos sistemas de produção agropecuária. A análise
dessa informação já foi pior. Falava-se que havia documentos da
Agência Nacional de Águas e do Instituto Mineiro de Gestão das
Águas dizendo que 70% da água existente era consumida na
agricultura. Isso é um grande absurdo. Quando o Júlio corrigiu esse
dado para 70% da água extraída, já foi um avanço para
compreendermos melhor as questões da agricultura, pecuária e a
interrelação com o meio ambiente.

O Dr. Júlio destacou também a que os Comitês de Bacias
Hidrográficas são instituições fundamentais na questão de águas e de
meio ambiente. Ontem, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos
aprovou a constituição da Agência de Bacias do Comitê do Rio das
Velhas. Segundo foi destacado lá, ela foi aprovada nove anos depois
de estabelecidos os estudos para sua constituição. O Comitê do Rio
das Velhas seguramente é o mais desenvolvido do ponto de vista da
organização, mobilização, etc. Estou fazendo esse destaque porque,
se o Comitê do Rio das Velhas conseguiu, depois de nove anos,
aprovar a constituição de sua Agência de Bacias, que, no contexto do
gerenciamento das águas, por meio do Comitê, é um elemento da
maior importância, fico preocupado demais com o que acontece com
os outros comitês de bacias em Minas Gerais.

Sempre que digo isso, algumas pessoas ligadas a esse tema
pensam que a Faemg é contra os comitês de bacias. Não. Somos
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contra a forma como o poder público está orientando e conduzindo os
comitês de bacias. Em Minas Gerais, temos cinco comitês de bacias
que chamo de bem nascidos, porque estão mais desenvolvidos, mais
próximos, etc. Existem outros 30, mas não sabemos o que está
acontecendo com eles. Esse é um alerta que a Federação faz, e eu,
como cidadão, faço às autoridades constituídas, porque comitê de
bacia é órgão público, não é particular, sua estrutura é pública.

O Júlio Bedê comentou que o objeto de maior importância na política
pública é o produtor rural. Não conheço nenhuma política pública em
Minas e no Brasil que não contenha legislação apertada e
fiscalização. “Comando e controle” - as palavras não são minhas, mas
da Ministra Marina Silva, que as proferiu na abertura da II Conferência
Nacional do Meio Ambiente - “não deram certo nem irão dar”. Embora
tenhamos avançado muito, em Minas Gerais, na questão ambiental, o
moto de maior destaque é o comando e o controle. Feitas essas
observações, apresentarei algumas transparências.

Programa Nosso Ambiente, da Federação da Agricultura de Minas
Gerais. A Faemg e o meio ambiente.

A missão da Faemg é defender os interesses coletivos do produtor
rural do Estado de Minas Gerais. Essa é uma ação política. Na
questão relacionada ao meio ambiente, estamos caminhando um
pouco mais à frente.

Constituição Federal de 1988. “Art. 225 - Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao poder
público:

I - preservar e restaurar processos ecológicos essenciais e prover o
manejo ecológico das espécies e ecossistemas”.

Faço essa observação, porque, no que diz respeito à preservação
do meio ambiente natural, a única pessoa que está tendo de pagar por
essa reconstrução é o produtor rural. Enquanto não corrigirmos esse
problema, a questão ambiental não avançará como deveria. A
segunda questão da Constituição Federal constante no art. 225, como
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elemento fundamental para assegurar a efetividade dos direitos
contidos na Carta Magna, é promover a educação ambiental em todos
os níveis do ensino e a conscientização pública para a preservação do
meio ambiente. A lei federal que trata do tema educação ambiental é
de 1997 ou de 1998, mas sua regulamentação é de 1999. Até hoje,
não vi, em algum Estado brasileiro, políticas públicas de educação
ambiental. Se alguém conhece alguma, solicito que me ligue e me dê
notícias.

Lei nº 6.938, de 1981. “Art. 2º - A Política Nacional de Meio
Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da
qualidade ambiental propícia à vida, atendidos os seguintes princípios:
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico,
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso
coletivo”.

Em 1981, a legislação já imputava ao Estado as ações principais de
conservação e proteção do meio ambiente. A única ação que conheço
do Estado para proteger o meio ambiente - com exceção de Minas
Gerais, que promoveu a descentralização do sistema de licenciamento
ambiental -, a mais permanente, mais antiga e mais forte é o modelo
comando e controle, legislação e fiscalização. Afora tudo isso, o sonho
da Federação da Agricultura é que o desenvolvimento da
agropecuária seja orientado por três regras básicas: socialmente justo,
economicamente viável e ecologicamente sustentável. Não quero
comentar cada um desses conceitos, porque demandaria muito
tempo. Porém, falando rapidamente, podemos dizer que, na parte
social, a humanidade está devendo de todas as formas. Ficamos
preocupados com o economicamente viável, porque a atividade
agropecuária e silvicultural tem de dar lucro, senão a pessoa não terá
disposição para plantar, colher e vender. Quem assiste ao Globo
Rural vê que o preço do boi, que eu já vi de até R$70,00, está agora a
R$45,00, R$50,00. Todo dia o Lula diz que a alimentação no Brasil é
uma das mais baratas do mundo. Tudo bem que é mais barata, mas
tem de ser economicamente viável. Por fim, o ecologicamente
sustentável é o que todos sonhamos. E uma grande ferramenta para
conseguirmos equilíbrio ecológico com a produção é por meio do
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licenciamento ambiental, sobre o qual falaremos mais à frente.
Por causa de tudo o que falei, a Federação da Agricultura tem um

programa denominado Nosso Ambiente, cuja logomarca estamos
vendo ali. O Nosso Ambiente tem duas vertentes. A primeira é a
vertente produtor rural. Trabalhamos com aquele camarada que está
sofrendo no campo por causa daquelas questões que o Júlio
comentou: descapitalização, água, semente, plantio na hora certa,
condições climáticas. O avô ou o bisavô desse produtor rural
desmatou e botou fogo sem precisar pedir licença, quase sempre
incentivado pelo poder público. Programas como o Pró-Várzea e o
Pró-Noroeste, que todos conhecem bem, foram incentivados, muitas
vezes, pelo poder público. O pai desse produtor rural também viveu
essa experiência. E ele, produtor rural, se quiser botar fogo, agora,
tem de ir ao Instituto Estadual de Florestas pegar a guia para a
queima controlada, a autorização do órgão ambiental. Se quiser
continuar com a sua atividade produtiva, tem de procurar o órgão
ambiental para obter seu licenciamento. É algo bom e positivo. Nós,
da Federação da Agricultura, queremos isso. Mas essa é a parte mais
complicada da educação ambiental, que mencionamos aqui. Você vai
trabalhar com a cabeça de um indivíduo que já está num patamar de
compreensão de longos anos. Distribuímos mais de 30 mil cartilhas
nos últimos dois anos, foram feitas mais de 60 palestras para produtor
rural, com a presença de 15 até 300 produtores. E há a distribuição de
CDs com matérias atinentes a esse tema.

A outra vertente do Nosso Ambiente é o programa de educação
ambiental desenvolvido pelo sistema Faemg-Senar, destinado a
estudantes de 7 a 14 anos da rede pública. Farei apenas algumas
observações sobre o Programa Semeando. O primeiro ano tratou do
homem, sua relação com o meio ambiente e a agricultura. O segundo
ano tratou da água; o terceiro, do solo; o quarto, da ética e cidadania;
o quinto e o sexto, do solo e da água novamente.

Então, o Semeando é um programa de educação ambiental
desenvolvido na rede pública de ensino para as crianças de 7 a 14
anos. Só para citar os números de 2006, foram 96 mil professores que
passaram pelo processo de treinamento. Cada professor que passa
por um processo de treinamento a respeito da questão ambiental vai
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falar de meio ambiente com as crianças e com as demais pessoas,
por toda a sua vida. O mais espantoso é que 2.100.000 alunos
passaram por todo esse processo de educação ambiental. Não existe
no Brasil nenhuma organização que tenha um programa de educação
ambiental nos moldes da Federação da Agricultura de Minas Gerais.
Isso me deixa orgulhoso. Nesse programa, em que trabalhamos
diretamente com o produtor rural, são feitas palestras e distribuição de
cartilha, falamos do licenciamento ambiental e da reserva legal com
sinceridade, com clareza; da necessidade de se obedecerem as áreas
de preservação ambiental e da lei dos crimes ambientais, que é de
1998. Mas, se em 1998, procurássemos um local no Brasil para fazer
licenciamento ambiental, não encontraríamos. Minas Gerais começou
a engatinhar na questão do licenciamento ambiental em 1998, ainda
que a legislação a respeito do assunto tenha sido publicada,
promulgada e aprovada em 1979. Durante 28 anos, o poder público
segurou a questão do licenciamento ambiental, que é fundamental
para conseguirmos o equilíbrio ecológico nas produções
agropecuárias e na questão das águas. Temos uma legislação de
licenciamento ambiental, de reserva legal e de preservação
permanente muito antiga. Somente nos últimos sete, oito anos ela
começou a ser aplicada no Brasil. Com isso, perdemos a oportunidade
de criar massa crítica, consciência ambiental, etc.

Temos o sonho de atingir a sustentabilidade de tudo isso que
falamos. Sustentabilidade é aquele conceito filosófico, cultural,
operacional em que é possível fazer produção agropecuária em
compatibilização com a preservação da natureza, do meio ambiente e
da biodiversidade, que é o motivo desse nosso encontro. Muito
obrigado.

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

Palavras da Sra. Maria Dalce Ricas
Bom-dia a todos, especialmente, aos alunos e professores

presentes, porque estamos falando quase que para nós mesmos, já
que, aproximadamente, 80% dos presentes conhecem bem o assunto
que estamos discutindo. Saúdo vocês especialmente, pois precisamos
atingir novas pessoas. Alunos, vou tentar usar uma linguagem mais
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fácil para que possam entender. Desculpem-me se por acaso usar
algum termo que está fora do alcance de vocês. Que as atividades
agropecuárias, criação de animais para o consumo e plantio de
alimentos, são necessárias para a nossa vida é um consenso,
ninguém discute. Mas, infelizmente, também temos consciência de
que as atividades agropecuárias no Brasil, certamente, são as
maiores responsáveis pela degradação da biodiversidade e da água.

A parte do território de Minas Gerais ocupada por essas atividades
está degradada, o que bem demonstra essa verdade. As causas são o
desconhecimento, a falta de recursos, a tradição, a cultura - o avô
fazia assim, o pai fazia assim, então o filho também faz assim. Existe
muita falta de informação e de investimento nas mudanças. A situação
piora, ainda mais, quando observamos de perto como utilizam o solo e
a água, e como é tratada a biodiversidade. É muito comum
fazendeiros justificarem, por exemplo, que mataram um lobo-guará,
um bicho quase inofensivo, porque este matou uma galinha; ou
matarem onças porque elas estão invadindo seu espaço. As pessoas
não lembram que esses animais estão fazendo isso porque o espaço
deles foi invadido e destruído pelos seres humanos. Mas essa é
sempre a justificativa, e as pessoas fazem isso sem remorso.

Os bons exemplos de uso de recursos naturais pela agricultura
existem, certamente, não tenho dúvida. O Carlos Alberto tem razão
sobre muitas das coisas que disse na palestra dele. Mas creio que são
totalmente insuficientes, ínfimas. E argumentam que a questão
ambiental é algo novo, que não vale mais, já era. Na era do efeito
estufa, não temos mais tempo para esperar que, daqui a 20 anos, 30
anos, as pessoas mudem. É preciso mudar já, se quisermos tirar das
nossas cabeças essa ameaça de destruição do planeta. Por que essa
situação persiste? Afinal, só em Minas Gerais, temos 30 anos do
Conselho Estadual de Política Ambiental. O IEF e o IMA já vão para
mais de 40 anos de atividade, e são eles que falam diretamente com o
produtor rural. Por que essa situação existe? Praticamente sabemos a
resposta. Na relação de poder entre setores da sociedade e poderes
constituídos, Legislativo, Executivo e Judiciário, a corda sempre
arrebentou para quem tem menos dinheiro e, portanto, menos poder e
capacidade para utilizar expedientes historicamente conhecidos de
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pressão e cobrança. Um exemplo de um ato louvável, sem a
participação de ambientalistas - não foi a Amda que pediu, não foi o
Projeto Manuelzão -, com a iniciativa do IEF e da Secretaria do Meio
Ambiente, do Secretário José Carlos Carvalho, do Diretor-Geral do
IEF, aqui presente, foi a promulgação da Deliberação Normativa do
Copam nº 74/04, que restringiu a derrubada de mata seca no Norte do
Estado de Minas Gerais. A pressão para que esse instrumento seja
revogado e para que seja derrubada a pouquíssima mata seca que
ainda existe na Bacia do São Francisco continua violenta em cima do
poder público estadual. Até agora, o Governador, o Secretário e o
pessoal do IEF têm resistido, mas essa pressão continua, e,
certamente, eles têm muito mais força que nós, e tememos que o
governo ceda. Esperamos que isso não aconteça. Esse balanço de
força reflete-se, obviamente, nas políticas públicas de forma geral e
nas decisões políticas e administrativas do poder público, ou seja,
quem tem mais poder consegue interferir nas políticas públicas.

Quais são as causas da degradação da água e da biodiversidade?
Como combatê-las? Primeiro, a plataforma ambiental da segunda
gestão do Governador Aécio Neves inclui a identificação e
modificação das políticas públicas que estimulem a degradação
ambiental. Essa é uma promessa contida no programa do governo
Aécio Neves, e que esperamos seja cumprida, implantada, e, se
acontecer isso, certamente haverá muitas mudanças, pois vamos
perceber que boa parte das políticas públicas, assim entendidas a
fiscalização ambiental e os incentivos econômicos, de que vou tratar à
frente, poderão gerar muitas modificações. A política tributária, por
exemplo. Uma das formas de frear o desmatamento no Estado e,
conseqüentemente, proteger nossos recursos hídricos e a
biodiversidade é taxar o carvão de mata nativa. Por mais absurdo que
seja, ele é mais barato que o de florestas plantadas, de forma
proporcional aos impactos da retirada da cobertura florestal. Vamos
expressar, em cifras, a destruição da biodiversidade, da paisagem, da
água, da utilização de mão-de-obra infantil e da exploração trabalhista
e embutir esses custos no preço do carvão, de forma que as
empresas que o utilizam paguem pela degradação que causam.
Quero ver se esse preço subir, se todo esse custo for embutido, se
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alguma empresa vai dar conta de continuar conseguindo carvão
nativo, destruindo nossa biodiversidade.

Um outro aspecto é o financiamento. Vamos eliminar todos os que
possam ser utilizados para o desmatamento e oferecer estímulos
econômicos a quem preserva águas e florestas. Estamos falando de
estímulos econômicos verdadeiros. Destinemos uma taxa das contas
de luz e de água acima de um patamar mínimo, que não onere as
pessoas muito pobres, porque a população urbana tem de ajudar a
remunerar o produtor e o proprietário rurais, que preservam águas e
biodiversidades. Quem mora na área urbana tem de ter essa
consciência.

É preciso rever a política de licenciamento e fiscalização ambiental.
A Câmara de Atividades Agrossilvipastoris do Copam é que licencia
atividades agropecuárias. Ela nunca negou uma licença.
Particularmente, acredito que a maior parte das licenças solicitadas
podem ser autorizadas, mas sempre haverá caso em que uma licença
poderá ser negada, porque o valor ambiental da área é maior do que o
valor econômico. Quer dizer, só entram naquela câmara pedidos de
projetos agropecuários maravilhosos, bem feitos, totalmente
compatíveis com a preservação da biodiversidade. Isso não é
verdade. O IEF nunca emitiu um parecer técnico contrário à
concessão de licenças. Um outro dado é que elas nunca foram
fiscalizadas, mesmo as condicionantes. Isso mostra que o
licenciamento ambiental só existe no papel.

O segundo parágrafo da transparência confirma o dado de que 70%
da água é usada nas atividades agrícolas. A câmara a que me referi é
composta pela Secretaria de Agricultura, Emater, Faemg, Polícia
Militar Ambiental, Fetaemg e por representantes da academia.

O próximo ponto diz respeito às políticas públicas. Ontem, o Ênio
Silveira me deu alguns cadernos que a Emater está publicando. Trata-
se de uma iniciativa louvável. Os cadernos são bem feitos, não resta
dúvida. Na Emater e no IMA, encontramos técnicos muito mais
ambientalistas do que eu, que fazem do seu dia-a-dia uma luta
constante para que as atividades agropecuárias aconteçam em
consonância com as leis ambientais e respeito aos recursos naturais.
Mas o oposto também é verdadeiro. Já vi técnicos da Emater
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criticando, publicamente, o Diretor-Geral do IEF em função da
Deliberação nº 74, que protegeu a mata seca. Então, falta-nos órgãos
como a Emater, que tem uma importância inquestionável na política
agrícola e ambiental, que tem uma política procedimentada, definida,
padrão, para que todos os seus técnicos possam cumpri-la, e que seja
ordem para todos.

Com relação ao zoneamento ecológico, quero dizer que ele está
sendo feito pelo Estado, por meio da Ufla. Trata-se de uma ferramenta
fundamental no planejamento e execução de políticas públicas
diversas não só de política ambiental, mas também de políticas
agrícola, industrial e de infra-estrutura. Não adianta fazer o
planejamento econômico ambiental, e nossos ambientalistas,
juntamente com a Feam, com o IEF, ficarem debruçados sobre ele,
apreciando-o sem que seja utilizado para a integração no Estado. Um
exemplo é a monocultura. Tive a oportunidade de perguntar ao
Secretário, no primeiro dia, por que o programa de expansão do
plantio de cana-de-açúcar no Estado, e não sou contra ele, não foi
discutido pela sociedade, por intermédio do Copam, se já houve
liberação de verbas por parte do governo do Estado. Não houve
resposta. Mantenho a pergunta. O programa deveria ter sido discutido
antes e não depois de incentivado economicamente. Com os
incentivos para programas ambientais não ocorre da mesma forma.
Depois discutiremos esse aspecto. Já foram liberados
R$800.000.000,00 pelo governo do Estado. Ainda com relação ao
zoneamento ecológico, a dificuldade da primeira parte diz respeito aos
recursos, mas a Semade e o governo do Estado os têm garantido.
Com relação ao segundo ponto, trata-se do maior desafio, pois a
aplicação desse instrumento dependerá das mudanças em políticas
públicas. O ponto seguinte trata da elaboração e da execução de
programas de reserva legal e APPS a partir de grandes propriedades
rurais, seja por convencimento ou uso da lei, seja por política de
comando e controle. Oitenta por cento do território do Estado é
dominado por grandes propriedades. Se conseguíssemos que a lei
fosse bem definida, teríamos uma grande área de floresta recuperada.
Outro aspecto seria disponibilizar linhas de crédito para preservação,
e não somente para destruição, como acontece hoje. É difícil
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conseguir linha de crédito subsidiada para recuperar reservas legais e
APPS. Para destruir é fácil. Além disso, é importante realizar
campanhas educativas de massa por meio de propagandas pagas
pelo governo, não para divulgar o que diz fazer, mas para informar a
população sobre a importância da proteção do meio ambiente. Isso é
fundamental. A população tem de entender o seu papel de cidadão,
de consumidor no que se refere ao processo produtivo, que leva
produtos até a sua mesa, até a sua casa, além de entender como
poderá participar disso. Rever urgentemente o licenciamento de
atividades agrossilvipastoris, ampliar extensão de áreas legalmente
protegidas, parques e reservas - promessa do atual Governador -,
criar políticas de incentivos verdadeiros à criação de RPPNs, incluindo
apoio a seus proprietários. Na reunião no Copam sobre mata seca, dei
razão aos proprietários rurais presentes quando disseram que o
governo não lhes dava apoio, pois as suas fazendas eram invadidas
por caçadores, pessoas que derrubavam e colocavam fogo nas
matas. Eles nos disseram que não conseguiam sequer agentes da
polícia ambiental. Eles têm toda a razão. Modificar o sistema de
fiscalização, com base em prioridades. Devemos saber o que é
prioritário. Amostragem, e aí discordo fundamentalmente do Carlos
Alberto. Acho que, sozinha, a política de comando e controle é
totalmente ineficaz. Ela tem de ser aplicada com outros instrumentos,
senão vamos abandonar a repressão ao tráfico de drogas, pois não
haverá comando e controle. Temos de esperar que a população e os
traficantes sejam educados. Comando e controle não podem estar
sozinhos. Se forem precedidos de informações, orientações e linhas
de crédito, terão de ser usados, caso contrário, aqueles que estão
dispostos a sempre desafiar a lei nunca se enquadrarão.

Punição e divulgação. É fundamental que sejam divulgadas as
questões ambientais. Promulgar instrumento normativo, determinando
que captação de água para uso em atividades econômicas seja
obrigatoriamente feita abaixo dos pontos de lançamento de efluentes.
Fica a sugestão para a Assembléia. Quero ver se uma empresa
obterá êxito se tiver de captar água abaixo da sujeira que faz. Com
certeza, vai tratar a água que usa. Construir estação de tratamento de
resíduo na captação de Bela Fama, da Copasa. Por que o Estado não
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dá o exemplo? Até hoje a Copasa tira uma montanha de resíduos do
Rio das Velhas e depois joga novamente no rio. Há anos ela vem
prometendo não fazer isso, mas não cumpre. Nomear os dirigentes
dos órgãos ambientais mediante critérios técnicos, incluindo avaliação
de desempenho das instituições pelas quais são responsáveis. Isso
tudo, fora os critérios políticos, que não contribuem para a melhora da
situação. Os maiores responsáveis pelo quadro de degradação
ambiental ganham bem ou muito bem e estão na iniciativa privada ou
no poder público. Não comparem os salários dos técnicos da Cemig e
da Copasa com os dos setores do meio ambiente, pois vão cair de
susto.

Mudanças institucionais são bem-vindas e necessárias, mas serão
inúteis se os técnicos ambientais continuarem recebendo salários tão
miseráveis. Miseráveis é a palavra certa. Um técnico do IEF ganha
menos de R$1.000,00. Isso não pode existir se quisermos continuar a
ter seriedade. As mudanças instituídas pelo Sisema, no início do
governo, foram bem-vindas, mas ficaram no papel. Não estou
defendendo manter funcionários públicos que não trabalham, mas que
os que trabalham sejam recompensados. Vou repetir novamente:
dependemos da Assembléia Legislativa para mudar a Lei nº 14.309,
que estimula o desmatamento no Estado. Quando o João Bosco
esteve aqui, disse que era mentira o que ele estava falando sobre
discutir o projeto de transposição do Rio São Francisco com a
sociedade. Não disse que ele era mentiroso, mas que estava falando
uma mentira. A questão é semântica. A Amda e o Projeto Manuelzão
pediram oito audiências em Minas Gerais sobre a transposição em
Pirapora, Palmas, Paraopeba, Paracatu. O Ibama disse que ia fazer
uma. Ele teve a cara-de-pau de dizer que, se o pessoal viesse para
cá, ela seria realizada. Não deixamos que ele fizesse isso porque nos
sentimos frustrados na discussão do projeto com a sociedade.
Desculpe-me, João Bosco, mas não é verdade o que ele disse. Os
meus heróis não são os “Big Brothers” nem os usineiros, mas
professores e servidores públicos que trabalham por salários míseros,
aqueles heróis que trabalham pela proteção do meio ambiente no
Estado. Muito obrigada.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de
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“slides”.
Palavras do Sr. Luiz Eduardo Ferreira Fontes

Bom-dia aos componentes da Mesa e a todos. Quando chegamos,
eu e a Dalce conversamos e compartilhamos a preocupação de que
falaríamos para as mesmas pessoas. No ano passado, também
participamos deste fórum, e está presente, mais ou menos, a mesma
turma. Depois, fiquei esperançoso, porque vieram os Vereadores
mirins e duas escolas, mas já saíram. Então, falaremos para nós
mesmos. É importante fazer esta exposição, porque há um veículo
forte, a TV Assembléia, e seguramente, com a imprensa presente,
atingiremos um público significativo. Não estamos sendo capazes de
mobilizar suficientemente a sociedade nem a Assembléia Legislativa
nem as ONGs nem o poder público, de forma a trazer, para a questão
ambiental, a discussão com uma participação mais efetiva; mas não
há problema, temos de continuar falando para nós mesmos e,
progressivamente, ampliar esse grupo.

O tema discutido já foi muito bem apresentado e contextualizado,
atividades agrossilvipastoris, biodiversidade e escassez de água, e é
extremamente pertinente, pois estamos na efervescência da
discussão da transposição e revitalização do São Francisco, com uma
manifestação contra a transposição, às 11 horas, saindo da
Assembléia. O fórum das ONGs ambientalists de Minas e uma série
de entidades puxam essa manifestação. O fórum não foi marcado
para essa época e por isso, mas a discussão veio muito forte. Temos
aqui três setores da sociedade representados na Mesa: o primeiro
setor, o poder público; o segundo setor, um representante da Faemg,
o setor produtivo, que tem como objetivo o lucro; e o terceiro setor
representado pela Maria Dalce, de uma ONG. Também me sinto
terceiro setor, porque sou coordenador da ONG Ambiente Brasil e
vejo que dá para contextualizarmos essa discussão um pouco nessa
responsabilidade que os três setores têm quanto à escassez de água
e biodiversidade, principalmente. Estamos, evidentemente, no
contexto das atividades agrossilvipastoris, considerando que
mineração é uma das atividades discutidas em outro momento.

Sou professor da Universidade de Viçosa. Então, sem perder o
hábito de ser professor, preparei uma apresentação também sobre a
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contextualização. Percebemos, claramente, que toda essa discussão
de atividade e biodiversidade, de escassez de água tem a ver com o
caminho que o homem percorreu no uso do espaço, homem “versus”
natureza. A ocupação do espaço pelo homem dá-se por estradas,
agricultura, cidade e lazer, e, desde o início da ocupação das terras
pelo homem, essa disputa pelo espaço começou. Evidentemente,
isso, cada vez mais, compromete a biodiversidade e contribui para
aumentar a escassez de água. O uso do solo, nesse contexto, torna-
se essencial. Se ele for equivocado ou adequado, seguramente
contribuirá para a manutenção da biodiversidade e a redução da
escassez ou não. Nós, Minas Gerais, como um Estado de montanhas,
somos mais significativos, considerando os impactos que podem advir
de uma ocupação desordenada dos solos em áreas declivosas, tanto
na urbana quanto na rural. Então, as atividades agrossilvipastoris
aumentam a responsabilidade dos empreendedores na área, ao
considerarmos o impacto que elas terão nessas regiões desse tipo.
Há todo um trabalho a ser feito, tanto que, na atividade agrícola em si,
como a monocultura, haverá uma relação direta com o
comprometimento da biodiversidade. Por exemplo, no uso do solo em
um plantio de cenoura, que é muito bonito, mas ocorre morro abaixo,
seguramente haverá uma direção preferencial da água naquelas
entrelinhas de plantio, o que comprometerá a manutenção da água no
sistema e contribuirá para a escassez de água, pois, se não há o
reabastecimento dos lençóis, o rio terá diminuída a sua vazão. O
mesmo ocorre na Zona da Mata, onde há plantação de tomate, outra
atividade agrícola significativa de algumas regiões. Sabemos que o
Município de Coimbra, na Zona da Mata, por dados do ano passado,
era o segundo maior fornecedor de tomate do Ceagesp, em São
Paulo. Então, a atividade é intensa e tem uma relação direta com a
biodiversidade, considerando que o tomate é uma cultura que exige
um aporte químico muito forte, como venenos, e que, nesse caso, o
plantio também é feito morro abaixo, o que afeta significativamente a
manutenção da água no sistema. Existem também situações como o
café bem colocado, apesar de ocupar área de APP. Seguramente, em
área de APP com pastagem degradada, é preferível ter um café bem
manejado, o que mostra que, se o produtor tem comprometimento e
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responsabilidade para desenvolver a atividade, consegue resultados.
A Zona da Mata mineira tem conseguido cafés de qualidade, cafés
premiados, muitos em propriedades de pequeno porte, com apuro
técnico. Alguns cafés orgânicos são fruto de grande responsabilidade
do produtor e resultam em um produto melhor, causando menos
impacto no meio ambiente. Em áreas mais planas ou mais extensas,
pode-se praticar uma cultura mais intensa do café, com a manutenção
das entrelinhas vegetadas, o que seguramente contribuirá para a
retenção da água no sistema, aumentando a recarga dos lençóis e
diminuindo a escassez. O pequeno produtor também tem condições
de contribuir para a diminuição da escassez de água. Só de fazer o
preparo para o plantio em nível - uma simples prática de manutenção
de água no sistema - contribuirá significativamente para a redução da
escassez. O contrário é quando não há preocupação com a
manutenção da água. Mesmo que o produtor em questão tenha se
preocupado, se o vizinho de cima não se preocupou, ocorre o
rompimento seguro de algum canal, a energia da água vai buscar um
caminho preferencial e surgem os problemas de erosão, que levam à
perda de solo, à diminuição de biodiversidade e ao comprometimento
da água, resultando na escassez.

Esse é o exemplo de uma propriedade, de uma microbacia com dois
vizinhos com atitudes ambientais diferentes. De um lado, o lago está
sem sedimentos; do outro lado do lago há sedimentos na mesma
microbacia. De um lado, as práticas são ambientalmente corretas,
permitindo que a água chegue ao lago isenta de sedimentos. À
esquerda, na mesma microbacia, mas do outro lado da vertente,
práticas não corretas levam à erosão e apontam duas situações
diversas na mesma lagoa. Este “slide” mostra a importância da mata
ciliar. À esquerda, áreas intensamente cultivadas, mas com a
manutenção, ao longo do curso d’água, de um mínimo. Atualmente, é
raro encontrarmos qualquer mata ciliar nos nossos rios significativos,
um dos componentes do contexto geral de preservação de
biodiversidade e manutenção de água no sistema, assim como a
diminuição de escassez. Nesta imagem, observa-se uma impactante
atividade agrossilvipastoril, onde o empreendedor, para montar um
haras, faz um aterro em área de nascente, gerando um
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comprometimento absurdo na biodiversidade e um impacto
significativo na questão da escassez. Algumas das atividades
agrossilvipastoris têm relação direta tanto com a escassez de água
quanto com a biodiversidade. A suinocultura é um exemplo. Vê-se aí
um tanque de acúmulo de dejetos. O impacto dessa atividade no
Estado de Minas Gerais está crescendo muito. Algumas regiões estão
investindo muito na suinocultura e, se não houver rigoroso controle
dos efluentes, haverá significativo comprometimento da
biodiversidade, especialmente na ictiofauna, e também dos cursos
d’água. Esse é um exemplo de um grande rompimento ocorrido há
três ou quatro anos em Piranga, também na Zona da Mata. Uma
barragem de contenção de rejeitos de piscicultura comprometeu a
biodiversidade do Rio Piranga. Durante um bom período,
comprometeu o fornecimento de água em Piranga e em outras
cidades. Por duas semanas ou mais não se pode tirar água do rio.
Trata-se da biodiversidade e a escassez de água ligados diretamente
a uma atividade agrossilvipastoril. Esses são exemplos de
barraginhas, uma técnica que contribui muito para a manutenção da
água no sistema, diminuindo a escassez e, seguramente, ampliando a
perspectiva de manutenção da biodiversidade no sistema. Não dá
para falar em atividade agrossilvipastoril e biodiversidade sem falar no
usos dos agrotóxicos. Há que ter um controle rigoroso, uma
responsabilidade ambiental muito grande no uso desses produtos em
termos de agricultura. Chega-se ao ponto de o proprietário e o
empregado não usarem nenhum equipamento de segurança. Isso é
muito comum nessas áreas de uso intenso, como na Zona da Mata. A
irrigação é responsável por um significativo uso da água. Existem
dados que mostram que, da água contida nas barragens, nas
represas e nos açudes, 70% vão para a irrigação, para o agronegócio,
26% vão para o uso urbano com tratamento, e apenas 4% para o uso
difuso. Já foi pior, mas isso gera um conflito e contribui para a
escassez de água. Estamos vendo algumas transparências sobre
questões relacionadas à escassez de água na atividade pecuária.
Estamos vendo um produtor fazendo o cercamento muito próximo de
uma área de nascente, quando deveria ter uma distância maior.
Embaixo, vemos o gado pastando e utilizando água de nascentes, o
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que compromete a qualidade dessa água. Há que ter essa
preocupação. Aqui, temos alguns sistemas simples para contribuir
para a manutenção da água no sistema e diminuir a escassez. É um
trabalho que o Prof. Osvaldo Valente desenvolve em Viçosa, que são
sulcos feitos com tração animal. Os produtores da mesma bacia
fazem uma articulação com um sulcador, com pequenos intervalos.
Dá para ver que todos os sulcos estão com água. Essa água é
mantida e será reabastecida, o que significa um aumento de vazão
bem marcante, comprovado nessas nascentes.

Em termos de reflorestamento, temos algumas situações
diferenciadas. À direita, vemos uma transparência de um
reflorestamento com um grande preparo de solo. À esquerda, um
reflorestamento em que se mantiveram as entrelinhas com capim, e
as mudas estão crescendo no meio. Mas a atividade florestal também
tem condições de ocorrer de uma forma ambientalmente promissora.
Estamos discutindo atividades agrossilvipastoris, que nos remetem a
discutir os sistemas agrossilvipastoris, porque incluem a articulação
das diferentes técnicas em que se pode ter o gado, a floresta, a fruta,
o capim, o café. Isso nos mostra que é possível ter a atividade
agrossilvipastoril num sistema agroflorestal que contribui para a
manutenção da biodiversidade, para diminuir a escassez de água no
sistema. Estamos falando de problemas, e a Maria Dalce falou sobre
uma série de questões relacionadas ao comprometimento de todos.
Fica a pergunta se existe esperança. Respondemos que a esperança
é a educação ambiental. O assessor da Faemg falou que cabe ao
poder público exercer a educação ambiental. Temos uma lei
específica para isso. O Carlos Alberto perguntou se existem políticas
públicas. Alguém conhece política pública? Existem iniciativas muito
boas. No ano passado, participamos de um fórum de educação
ambiental em Carangola, e o Legislativo apresentou a política
municipal de educação ambiental. Vários Municípios têm feito isso.
Não existe dúvida de que a educação ambiental é o caminho e de que
temos que conscientizar o produtor, os jovens. As condições estão
ficando cada vez mais propícias. O Supremo Tribunal Federal
referendou uma decisão da Câmara Municipal de Limeira, proibindo
as queimadas de cana-de-açúcar no Município. É uma atividade
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agrícola impactante, por isso o Supremo, contrariando uma tendência,
valorizou a decisão local de Limeira. Isso significa responsabilidade
ambiental do nosso órgão máximo em termos de legislação, que será
desdobrada numa série de ações dos Municípios. Acredito muito em
nossos três setores. Dispomos de políticas públicas no primeiro setor
não apenas no que diz respeito ao comando e ao controle, mas
também de incentivo à responsabilidade ambiental. Na Europa há
subsídios fortíssimos para isso. Por que, no Brasil, não há subsídios
para o pagamento do produtor de água? Temos de pagar mesmo,
como no caso da RPPM. Tem de haver dinheiro para cercar as
nascentes e para protegê-las. Tem de existir essa política pública.

O produtor rural e o empreendedor da sociedade têm de respeitar a
responsabilidade ambiental que lhes cabe. Não temos de culpar a
agricultura e o empreendedor por tudo de ruim que acontece ao meio
ambiente, mas temos de cobrar-lhes a responsabilidade ambiental,
pois, na maior parte das vezes, a ação é do produtor rural. Cabe ao
terceiro setor suprir as lacunas, pois ele surgiu quando a sociedade
não encontrou resposta para algumas questões nem no primeiro nem
no segundo. O terceiro setor pode contribuir até na questão do
controle e da fiscalização. Para encerrar, comunico que o Velho Chico
está presente e distribuirá uma cartilha ambiental para cada um sobre
a transposição. Agradecemos a participação de todos.

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

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Neste instante, daremos

início à fase dos debates. Esta Presidência informa ao Plenário que os
participantes poderão formular perguntas aos expositores. As
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente,
mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar o debate,
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem, sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade
das saudações pessoais. Cada participante disporá de até três
minutos para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo
tempo para as respostas. Lembramos aos presentes a realização dos
cursos de aperfeiçoamento, das 14 horas às 18 horas, no Crea-MG e
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na Escola do Legislativo. Haverá também a manifestação contra a
transposição do Rio São Francisco.

Com a palavra, a Sra. Maria Dalce, para fazer o convite.
A Sra. Maria Dalce Ricas - Obrigada, Deputado. Reforçamos o

convite e o pedido para que todos participem da manifestação contra
a transposição do Rio São Francisco, a ser realizada às 11h30min, em
frente à Assembléia Legislativa.

Faço um convite especial ao Velho Chico, para que participe da
linha de frente da manifestação, que será puxada por carrancas do
Rio São Francisco, pois, no imaginário dos barranqueiros espantavam
os maus espíritos daquele imenso mar de águas, que era o rio.
Trouxemos um monte de carrancas para espantar os maus espíritos
que ameaçam o São Francisco. Convidamos todos para participar
dessa manifestação, pois precisamos dar um recado político e
fortalecer a luta do Frei Luiz Cappio contra o projeto de transposição
do Rio São Francisco, que será danoso aos interesses de Minas
Gerais.

Debates
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Nísio de Souza, do Crea-MG, que

se dirija ao microfone para encaminhar uma pergunta ao Dr. Luiz
Eduardo Fontes.

O Sr. Nísio de Souza - Dr. Luiz Eduardo, o senhor abordou o
assunto de forma perfeita, mas ainda tenho uma pergunta: há, no
Legislativo, uma proposição de lei que venha a exigir que os
suinocultores instalem biodigestores e o sistema de tratamentos de
efluentes? Esse procedimento não poderia ocorrer também na
bovinocultura? Afinal, ambos os sistemas de tratamento desses
efluentes produzem biogás e biofertilizantes em megaescala e são
extremamente lucrativos para os próprios produtores.

Se não existe legislação para isso, estou sugerindo que já se
comece a formulá-la e que Minas Gerais parta na frente dos outros
Estados. Aí, não teremos nenhum corpo de água poluído por
excrementos de bovinos e suínos, e os agricultores se enriquecerão,
porque tudo será convertido em energia e em infinitos outros ganhos
para todos, com o detalhe de se estar seqüestrando o carbono.

O Sr. Luiz Eduardo Ferreira Fontes - A pergunta é superpertinente.
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Na verdade, há uma lei que obriga o licenciamento e a adequação do
produtor. Aquilo que aconteceu foi, na verdade, um crime ambiental.

O produtor pode transformar o negativo em positivo. Concordo com
esse caminho. No entanto, não há lei que obrigue o produtor a colocar
o biodigestor, mas há políticas públicas de incentivo para isso. Muitos
suinocultores já estão adotando o biodigestor com ganho internacional
em termos de seqüestro de carbono. A neutralização do carbono já
existe, e os empreendedores do agronegócio da cana também estão
adotando essa prática.

De qualquer forma, concordo com o senhor, só que isso depende de
políticas públicas de incentivo. Gostaria até que o Dr. Humberto
complementasse a resposta, porque o assunto tem a ver com a
atuação do IEF, com a fiscalização e a condução do processo.

O Sr. Humberto Candeias Cavalcanti - Em 2003, seqüestramos -
brincamos assim no IEF -, um grupo de pessoas que estavam indo
para Santa Catarina lançar o programa do uso de recursos de
seqüestro de carbono.

Iniciamos um trabalho intenso com eles e facilitamos, e muito, a
questão burocrática do licenciamento para os produtores que, como
saída da questão dos resíduos, apresentassem o biodigestor. Hoje, há
instalados em Minas mais de 450 grandes biodigestores; no ano
passado, foi instalado o maior do mundo em Bom Despacho.

Fazemos um trabalho intenso com os recursos de seqüestro de
carbono. Para se ter uma idéia, os biodigestores de Minas Gerais
foram instalados sem qualquer custo para o produtor. O produtor o
recebeu gratuitamente, vendendo sua redução de emissão de gases
tóxicos para o efeito estufa.

Essa política está dando certíssimo na suinocultura, e nem houve
necessidade de lei específica. Havia a regra do licenciamento, e,
como já disse, facilitamos tudo para o produtor.

Enfim, existe uma solução viável, e ela está gerando energia nas
propriedades e também créditos de carbono.

O Sr. Presidente - Pergunta de Caroline Martins, estudante de
ecologia da UNI-BH: “Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira, nossa
faculdade formará licenciados e bacharéis em ecologia, porém, a
profissão ainda não foi regulamentada.
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Durante as palestras deste seminário, tocou-se na necessidade do
aprendizado ecológico nas escolas. Por que não nos apoiar agora,
como professores, regulamentando já a nossa profissão?”

O Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira - A questão apresentada é de
extrema pertinência. No momento em que o professor que está ao
meu lado fez a exposição, disse que a esperança está na educação
ambiental. Quando fiz a minha, falei sobre o que a Federação está
fazendo em relação à educação e à consciência ambiental. Agora as
academias também estão cuidando dessa questão. Estamos
formando professores, as entidades estão praticando educação
ambiental, os elementos a quem se destinaria a educação ambiental
estão necessitados dessa ferramenta, a legislação já existe e está
regulamentada, mas o poder público não faz a sua parte.

A Maria Dalce concordou comigo quando disse que a política pública
de comando, de controle, não dá resultados efetivos. Digo mais: não
dá resultado nenhum. É preciso que acordemos desde já, pois
estamos muito atrasados no que diz respeito à educação ambiental.
Há ainda a questão da regulamentação da profissão. Temos tudo para
cumprir a esperança citada pelo professor em relação à proteção do
meio ambiente. Um dos elementos de maior importância é a educação
ambiental. Portanto, a regulamentação da profissão é de extrema
pertinência, mas não sei, neste momento, o que fazer para
regulamentá-la. Se alguém apresentar a demanda, teremos o maior
prazer de ajudar.

O Sr. Presidente - Há mais duas perguntas dirigidas à Maria Dalce:
da Cláudia Araújo, do Instituto Grande Sertão; e do Cláudio Gomes,
do Movimento Acorda São Lourenço.

A Cláudia Araújo pergunta: “Maria Dalce, pela primeira vez, nesses
três dias de debate, a senhora foi a única que discutiu e sugeriu
propostas para o meio ambiente, especialmente para a questão da
escassez de água. A senhora conseguiu mostrar que ainda podemos
fazer algo para minimizar os impactos causados ao ambiente.
Pergunto: o que acha que devemos fazer com mais urgência para
preservar o ambiente?”.

E a pergunta da Cláudio Gomes é: “São Lourenço não possui área
rural. É o segundo menor Município do Brasil, com 52km². Grande
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parte dos seus morros e APPs são loteados e neles construídos casas
populares. Como sair dessa?”.

A Sra. Maria Dalce Ricas - Isso é que é pergunta difícil. Cláudia,
muito obrigada pelas palavras elogiosas. A sua pergunta é realmente
complicada. No caso da Amda especificamente, considero três coisas
urgentes. Primeiro, a mudança das leis. Por exemplo, o art. 47 da Lei
nº 14.309 é explícito em estimular o desmatamento no Estado. Sem
abrigo jurídico, é difícil a sociedade cobrar, facilita-se para que o
Judiciário seja mais complacente e dificulta-se a ação da fiscalização
do Poder Executivo. Portanto, isso é fundamental. Em segundo lugar,
a urgente ampliação das áreas legalmente protegidas; e em terceiro, a
mudança das políticas públicas. Mesmo que tivéssemos uma situação
ideal, em que o Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema - fosse
tecnicamente bem estruturado, todos maravilhosamente bem pagos e
tudo o mais, estaremos em guerra com o Ministério da Agricultura se
não houver consolidação e integração entre essas políticas. Se eu
tivesse de escolher, priorizaria esses três tópicos.

Em relação à segunda pergunta, do Cláudio, realmente é difícil. O
problema é seriíssimo. O Estado alega que tem de enfrentar a
competência municipal. Ontem recebemos uma denúncia de uma
pessoa de Nova Lima, dizendo que, ao lado da sua casa, há uma área
ocupada por posseiros que estão vendendo frações ideais. As
pessoas estão derrubando a mata atlântica para construir casas com
esgoto a céu aberto. O IEF alega que é uma competência municipal e
que não pode intervir. Infelizmente, sabemos como os Municípios são
permissivos. No Estado, há pessoas mais esclarecidas e preparadas
tecnicamente. À medida que o poder público estadual fizer cumprir as
leis - e também o poder federal -, fortaleceremos a ação da sociedade
civil, que é fundamental. Em São Lourenço, se não fosse a ação da
sociedade, a Nestlé já teria mudado até o nome da água mineral.
Temos que continuar com as mobilizações e as denúncias. Temos
que continuar exercendo o nosso direito de “jus esperneante”.

O Sr. Presidente - Com a palavra, Paulo Jorge dos Santos, da Raça
Direitos Humanos e Ambiental.

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - A Mesa está cheia de
representantes dos direitos humanos e do meio ambiente. Hoje
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estamos ouvindo palestras do mais alto nível. Quero dizer ao Dr.
Carlos, da Faemg, que o controle e a legislação são necessários. Não
temos educação ambiental, mas sabemos que a ética não passa pelo
lucro. Portanto, a melhor forma de resolver os problemas é mexer no
bolso. Se não houvesse fiscalização e controle, já teríamos perdido
muitas coisas, como vemos pela televisão. Se não houvesse a
repressão ao tráfico de aves, teríamos perdido muito mais do que já
perdemos.

Gostaria que a Faemg fizesse uma divulgação maior nas vilas e nas
favelas sobre essas iniciativas ambientais. Não basta fazer uma coisa
bonita; é preciso divulgá-la. Da mesma forma que a televisão divulga o
“Big Brother”, temos que divulgar essas coisas. A Assembléia
Legislativa precisa discutir uma forma de valorizar quem produz sem
destruir o meio ambiente. Algumas pessoas que me antecederam
disseram que há iniciativas ótimas para produzir sem destruir. Somos
conhecidos como a terra do pão de queijo, mas existe o ônus do gado.
Vamos produzir pão de queijo, mas também saúde, meio ambiente e
outras coisas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, Clarise Fernandes Rodrigues, da
ONG Clarosofia Núcleo Mundial.

A Sra. Clarise Fernandes Rodrigues - Quero encaminhar ao
Deputado João Leite a seguinte pergunta: Como podemos tomar
medidas preventivas para que a transposição não seja feita só em prol
do interesse político e das manobras, para que a transposição não
caia no interesse de capitalistas e de terceirizadores?

O nosso maior problema não está na escassez da água, mas na
falta de tratamento de esgoto. A maior metodologia, o maior modelo
de tratamento da água, a fim de que atenda às necessidades de um
povo, é utilizado em Israel.

O nosso Exército sabe fazer isso. No Brasil, existem sete comandos,
um deles é o Exército, que sabe fazer isso com muita propriedade,
metodologia e custo zero, em prol de nossa sociedade. Temos como
intervir nessa transposição, ou seja, acionando o Exército, para que
participe, dê sua contribuição à sociedade.

Quero saber qual é a medida. Como parlamentar, V. Exa. tem como
acioná-lo. O Exército teria de estar aqui, participando dos debates e
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contribuindo com o que tem de melhor. A água é uma questão
humanitária. Não podemos dizer que existe intervenção municipal,
que ali não pode chegar, não pode ser tratada. Como não? Essa
intervenção deve ser coletiva, mesmo que seja nas esferas municipal,
estadual, federal ou internacional. Como estamos no Brasil, vamos
falar de Brasil.

Temos de contar com a participação das esferas federal, estadual e
municipal, porque a água é um bem de consumo humano, e não um
direito econômico. Somente no Nordeste, 6 milhões de pessoas têm
necessidade de água. A desnutrição e as doenças existentes lá não
estão relacionadas com a qualidade da comida - a que não têm
acesso, como todos sabemos -, mas são causadas pela falta de
tratamento da água. A escassez que deveria estar na pauta deste
Fórum é a escassez de tratamento de esgoto, porque temos água em
abundância. Isso é constatado cientificamente, por meio de pesquisas.
Infelizmente, não trouxe as estatísticas. Estou falando com muita
propriedade. Na próxima oportunidade, apresentarei esses estudos.

Repito: não temos escassez de água, mas escassez de
responsabilidade de muitas autoridades. Não estou me referindo a V.
Exa., Deputado João Leite, nem aos demais integrantes da Mesa,
mas àqueles que, mesmo tendo ciência do problema, são
influenciados pelo poder econômico.

A Sra. Celene Carvalho - Bom-dia. A minha pergunta será dirigida
ao Sr. Humberto Candeias. Também sou de São Lourenço, Sul de
Minas. Em 2006, foram derrubadas, aleatoriamente, 536 árvores
numa cidade que é o 2º menor Município do Brasil. Gostaria de saber
qual é a atuação do IEF nessa questão.

Existe também uma obra eleitoreira sendo feita na beira do Parque
São Lourenço, a 1m do Ribeirão São Lourenço. A autorização foi dada
pelo Codema. Ontem, o Sr. Paulo Teodoro disse que o Codema não
tem autonomia para autorizar esse tipo de obra, que também foi
autorizada pela Câmara Municipal de São Lourenço. Apesar de a obra
não haver sido autorizada pelo IEF, Ibama e Igam, está quase pronta.
Possui até edificação, o que é terminantemente proibido naquela área,
que é também uma área de APP.

Dirijo também uma pergunta ao Prof. Luiz. Se puder respondê-la,
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solicito que fale um pouquinho - se não for apropriado, não há
problema - sobre o trabalho que foi feito pela Universidade de Viçosa
na cidade de Coimbra, ou seja, uma usina de reciclagem.

Aproveito esta oportunidade para parabenizar os Vereadores de São
Lourenço, Francisco e Luís Engenheiro, que é o Presidente da
Câmara Municipal do nosso Município. Vou colocá-los em uma saia
justa: espero que comecem a agir como fiscais da cidade, porque
foram eleitos para isso. Estou em São Lourenço há dois anos, mas
não vi nenhuma ação dos nossos Vereadores. Acredito que a
presença deles aqui será o início de uma mudança, além de uma
esperança para a cidade de São Lourenço. Obrigada.

O Sr. Presidente - Ilma Arruda de Araújo Abreu, da Associação de
Defesa dos Usuários, Consumidores e Contribuintes.

A Sra. Ilma Arruda de Araújo Abreu - Bom-dia a todos. Meu nome é
Ilma e sou Presidente da Aduccon. Gostaria de fazer algumas
perguntas graves, Deputado João Leite, inclusive especificamente
para o senhor, que é um parlamentar do PSDB e um social-
democrata, como já se definiu para nós em reunião.

O seminário está tratando das águas, e eu gostaria que todos da
Mesa se posicionassem a respeito dessas questões. O art. 26 da
Constituição Federal de 1988 inclui a água entre os bens do Estado,
não outorgando o direito de dotá-la de valor econômico. A Lei nº
9.433, de 8/1/97, considera a água um recurso natural limitado dotado
de valor econômico. Eu perguntaria: não contraria a Constituição?
Não está legitimando um absurdo interesse das grandes corporações
transnacionais ligadas ao comércio da água?

Ontem tivemos um debate com o Presidente da Associação
Brasileira da Indústria da Água Mineral, que se manifestou de forma
desrespeitosa, mas nós até nos posicionamos sobre isso. Além
dessas questões que apresentei, a Lei nº 9.433 não está, na
realidade, permitindo a venda de recursos naturais que seriam da
União, portanto, da população brasileira, o que vem colocar o cidadão
na difícil situação de pedir para beber água futuramente?

No Brasil, a Nestlé (Vivendi) e a Coca-Cola Company estão aliando-
se na comercialização de água mineral. Não é um cartel? Isso
significa que estamos cada vez mais cercados por um sistema de
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exploração e controle da água que vamos beber.
Eu queria posicionar-me também com relação aos companheiros de

São Lourenço que estão aqui. Gostaria de citar um caminho em que
temos conseguido atuar no Ministério Público, a entidade de defesa
dos direitos do cidadão. Nossa atuação é multifocal, e atuamos muito
na defesa do meio ambiente e da educação.

Deputado João Leite, essa discussão poderia ser feita com os
Deputados. A venda das águas de São Lourenço para a Nestlé se deu
de maneira predatória e com a conivência dos ocupantes dos poderes
públicos. Os Srs. Deputados não acham que a Nestlé e o poder
público municipal e estadual não deveriam ser responsabilizados
civilmente?

Estou finalizando, mas queria dar essa dica para os companheiros.
Temos o IEF e vários órgãos públicos estaduais e municipais, além do
Executivo estadual e municipal. Acho que a ação não deve ser contra
a empresa, porque ela está no seu papel de explorar, de ganhar
dinheiro. Quem está errado é o poder público, que é permissivo. Se o
IEF e o pessoal não fiscalizaram, quem tem de ser processado
civilmente, por ação pública no Ministério Público, são os órgãos
públicos. É assim que nossa entidade age. Nunca questionamos o
empresário, porque, se ele está agindo errado, o poder público está
sendo permissivo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, Renato Ferreira da Silva,
Presidente da Colônia de Pescadores.

O Sr. Renato Ferreira da Silva - Sou Renato Ferreira da Silva,
Presidente de colônia de pesca, como foi falado. Minha pergunta é
para o Dr. Humberto Candeias. Estamos enfrentando a escassez das
águas, mas na minha região tem muita água. Como este evento
acontece dos dias 21 a 23, parece que só preservamos nessa data.
Temos de preservar nossas águas durante todos os dias e todos os
anos, caso contrário não teremos condições de vida.

Gostaria de abordar com mais ênfase o problema do desmatamento.
Temos uma região ainda com bastantes florestas e árvores, mas
estou vendo o carvão tomando conta, e parece que agora a cana-de-
açúcar também vai entrar.

Na beira dos rios, vemos algumas placas - parece que há uma
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parceria com o IEF, pois está escrito IEF, mas, não sei se foi com a
permissão do Órgão - dizendo que é proibido caçar e pescar. Mas o
fazendeiro não obedece. Se subirmos o barranco, veremos uma
grande área desmatada, mas não podemos falar em licenciamento,
porque isso gera o maior problema do mundo. O que percebemos é
um verdadeiro descaso com o meio ambiente, com os mananciais e
com as nascentes.

Às vezes, vemos loteamento da reforma agrária em cima de um
broto d’água. Colocam um tubo de PVC e a água jorra. Temos muita
água, mas é preciso que os poderes públicos municipal, estadual e
federal conservem o que temos, tratem o esgoto, que é uma questão
muito séria, pois eles são os maiores poluidores diretos. Em Buritis,
temos uma estação de tratamento dentro de uma área de
preservação, mas se vamos conversar com o Secretário de Meio
Ambiente, ele nos diz que somos perseguidores do Prefeito. Esse é
um descaso.

Não há mais onde os poderes públicos colocarem terra nos nossos
rios. É um absurdo falarmos em escassez de água, se temos muita
água e as que temos estão contaminadas pelo poder público
municipal. Muitas vezes, a sociedade civil organizada não pode falar,
porque é tratada como perseguidores. Não há escassez de água, mas
falta de atuação dos poderes públicos nas áreas de preservação. É
preciso que trabalhem mais na questão do tratamento de esgoto.
Pagamos à Copasa para usar a água e também para que ela a
devolva ao meio ambiente. Isso é um absurdo.

Acho que a pessoa que comete o crime ambiental é que deve ser
penalizada, não nós.

Quero falar sobre um barramento no Rio Urucuia. Encaminhei essas
fotos ao IEF. Sou Presidente dessa colônia há, aproximadamente,
seis anos, mas, até hoje, não consegui levar a ANA lá. Cada dia que
passa, o proprietário aumenta mais o seu barramento e não temos
resposta dos órgãos públicos. O Decreto nº 44.309 estabelece que o
órgão competente é o IEF. Temos visto o IEF em todos os lugares,
mas poucas ações. Gostaria que os órgãos públicos se fizessem mais
presentes nessas questões, principalmente do desmatamento.
Sinceramente, se pudesse, compraria essa fazenda para preservar,
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porque lá há peixes em abundância, lagoas e mais lagoas. Mas,
infelizmente, elas só servem para se andar de “jet ski” e levantar as
suas bordas. Quando os peixes estão fazendo o encabeçamento para
a reprodução, o fazendeiro vai lá, coloca um saco de adubo e mata os
peixes. Agora, o coitado do pescador não tem saída, tem de pagar
uma multa de R$700.000,00, além de ter de soltar 3 mil alevinos e
ficar dois anos sem poder sair do Município, porque cometeu um
crime ambiental. A ANA teve a coragem de dizer que se quebrar essa
barragem, isso trará mais prejuízos ao meio ambiente. A pessoa
comete o crime, é responsável por isso e tem de fazer a reparação do
dano. O fazendeiro, não, não tem como fazer mais. Agradeço a
tolerância de vocês. Sou pescador e ambientalista, porque gosto do
nosso meio ambiente. Temos de realmente defendê-lo, mas com
ações, não só com reuniões e palavras.

O Sr. Presidente - Agradeço, a participação do Presidente da colônia
de pescadores. Temos ainda algumas perguntas por escrito. Eu as
farei e solicito que sejam respondidas pelos integrantes da Mesa. Para
o Coordenador, Dr. Humberto Candeias, há várias perguntas, e ele,
por último, deverá respondê-las.

Pergunta de Leocádio Alves Pereira, do Comitê de Bacias do
Araguari, para Maria Dalce Ricas: “A senhora tem conhecimento da lei
estadual que obriga os órgãos de saneamento e energia a investirem
no mínimo 0,5% da arrecadação na preservação das nascentes e dos
mananciais de abastecimento, em parceria com os produtores rurais?
Essa lei existe? Falta fiscalizar e cumprir?”.

Pergunta de Margarida Barros, da Prefeitura de Igarapé, ao Dr.
Carlos Alberto, da Faemg: “As escolas do Município participam do
Programa Semeando, apresentando resultados de grande importância
quanto à preservação ambiental. Mas como obter o material para os
produtores rurais? Existe capacitação para esses produtores no
programa?”.

Pergunta de Nélson Fontes, do Codema de Barbacena, para o Prof.
Eduardo Fontes: ”Como o senhor explica um produtor de tomates, em
Coimbra, vizinha da Universidade Federal de Viçosa, possivelmente
com a assistência da Emater, ainda plantar morro abaixo? Não seria o
caso e a UFV ampliar seu programa de extensão rural?”
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Pergunta de Celcimar Borges Andrade, do Comitê do Paranaíba,
dirigida aos Deputados. Solicito ao Prof. Júlio, Consultor da
Assembléia, que responda a essa pergunta: “É verdade que foi
aprovada uma lei definindo que o Rio Paranaíba e o Rio Grande
fazem parte da mata atlântica?”

Vamos começar pelo Prof. Luiz Eduardo Fontes.
O Sr. Luiz Eduardo Ferreira Fontes - Essa última pergunta é

rigorosamente pertinente e objetiva, por que a UFV não interfere no
Município de Coimbra? A UFV tem 80 anos, e essa pergunta tem sido
feita nos últimos 50 anos por professores, estudantes, funcionários e
comunidade. A UFV não tem conseguido intervir efetivamente nem em
Viçosa. Quem estudou em Viçosa, e aqui há vários esavianos, sabem
que essa é uma crítica que existe. A UFV faz ponte com o
agronegócio no mundo inteiro e não consegue intervir no entorno de
Viçosa. É uma crítica, a carapuça serve para todos nós, esavianos,
temos aqui alunos, professores, chefes de departamento, Dr.
Humberto e Carlos Alberto são ex-alunos nossos. A crítica é válida e
tem de ser feita. A sociedade tem de cobrar das universidades
públicas esse compromisso com o meio ambiente, com a extensão
efetiva, extensão social, não apenas extensão tradicional. Assumo
isso, como parte da UFV. A UFV não dá resposta efetiva à
microrregião. Tem de ser feita uma cobrança contínua e temos de
estar conscientes disso.

Foram muitas as perguntas direcionadas à Mesa, algumas para
mim. Fico satisfeito, ao final de um debate como esse, com o nível dos
participantes da Mesa e dos presentes. As perguntas feitas revelam
esse comprometimento que deve existir.

Sou um otimista irrecuperável na questão ambiental, acredito muito
que conseguiremos mudar o quadro que existe, ainda que terminemos
o debate falando, na maior parte, para nós mesmos. Mas há gente
nova, vemos que há pessoas de faculdades, de escolas e,
seguramente, a mensagem vai ficar para eles. Estamos felizes em
contribuir com isso.

Semana passada estivemos em Três Marias, com o Velho Chico.
Levamos cinco personagens, uma para cada Estado da Bacia. A
população de Três Marias é de 25 mil habitantes, entregamos em
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mãos quase 20 mil cartilhas. Vinte pessoas saíram de Viçosa, ficaram
a semana toda em Três Marias fazendo essa entrega, em uma
parceria com o Ministério Público, com apoio do IEF, da qual temos
muito orgulho.

Quem foi a Três Marias, nesta semana, ouviu falar de São
Francisco, recebeu o material, principalmente as crianças. Fizemos
essa campanha nas igrejas, nas escolas, nas “blitzen” ecológicas,
com a distribuição da cartilha e das mudas, com a participação do
Velho Chico, criando toda uma empatia nas rádios da cidade. Essa é
a ação.

Temos de cobrar dos três segmentos da sociedade: do primeiro, do
segundo e do terceiro setor. Nesse caso, houve a participação dos
três setores na campanha. No primeiro, foi o poder público, por via do
Ministério Público, que fez a viabilização de um TAC. A Votorantim
Metais pagou, por meio de um TAC. Em relação ao terceiro setor, uma
ONG foi a Três Marias.

Agradecemos à Assembléia Legislativa por mais este convite.
Reafirmamos o convite que a Dalce fez para, às 11 horas,
participarmos da manifestação por uma revitalização efetiva do Rio
São Francisco. Muito obrigado.

O Sr. Carlos Alberto Santos Oliveira - Sobre a pergunta que veio da
platéia, em relação ao depoimento de que o Município participa do
Programa Semeando, confirmando o que eu havia falado sobre os
interessantes resultados obtidos, quero dizer que há uma forma de
abordar e de levar a mensagem da consciência ambiental para as
crianças de 7 a 14 anos, e outra para o produtor rural, em que
utilizamos cartilhas, palestras, distribuição de CDs. Em ambos os
programas, o produtor rural tem a oportunidade ser orientado e
receber a palavra da consciência ambiental.

Encerrando a minha participação, se o produtor rural é uma figura,
conforme foi falado aqui por todos, nas perguntas, nas respostas e
nos depoimentos, se ele efetivamente é importante na preservação,
queremos dizer que, além disso, ele está buscando os meios de fazer
licenciamento ambiental, de cumprir a legislação, de produzir
ecologicamente de forma equilibrada. Houve aqui o depoimento de
que temos feito, com o IEF e com os órgãos que compõem o sistema
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de licenciamento ambiental, uma boa parceria. Apenas começamos
muito tarde. Tenho certeza absoluta de que colheremos os frutos de
toda essa relação. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Prof. Júlio Cadaval Bedê, para
sua manifestação e resposta à pergunta encaminhada aos Deputados.

O Sr. Júlio Cadaval Bedê - A Lei da Mata Atlântica foi aprovada no
Congresso Nacional, no final do ano de 2006, e sancionada pelo
Presidente, no início de 2007. De fato, depois de anos de debate, a lei
existe. Não dependemos mais do Decreto nº 750, que fazia a
regulamentação. Essa lei define a mata atlântica com os seus
diversos ecossistemas e diz que a distribuição e as áreas de
ocorrências do bioma da mata atlântica são definidas pelo mapa do
IBGE. Portanto é necessário verificar o mapa daquele instituto, pois
não posso afirmar que toda a área das bacias do Grande e do
Paranaíba estão dentro da mata atlântica. Acredito que esteja apenas
parte dela. É necessário, portanto, verificar o mapa e casá-lo com o da
bacia.

A Dalce solicitou-me responder à pergunta relativa à lei estadual que
obriga os órgãos de saneamento e de energia a investirem, no
mínimo, 0,5% da arrecadação na preservação de nascentes e
mananciais. Ela, de fato, existe. É uma lei estadual e, salvo engano,
leva o número 12.503. Temos relatórios da Copasa comprovando que
a aplicação desse valor nem sempre ocorre nos mesmos Municípios
que geram a receita. A Copasa aplica do seu faturamento. Um
exemplo bastante positivo de aplicação dessa lei é o do Departamento
de Água e Esgoto do Município de Viçosa, que tem feito bons
trabalhos de recomposição de matas e recuperação de microbacias
hidrográficas no Município. Obrigado.

A Sra. Maria Dalce Ricas - Temos conhecimento disso e, por falta de
estrutura, usamos pouco essa lei. A sua pergunta e a resposta do
Júlio me deram uma boa idéia: vamos pedir que a Copasa apresente
um relatório da aplicação dos recursos e os critérios que ela utiliza
para aplicá-los ao plenário do Conselho Estadual de Política
Ambiental. Não estamos, “a priori”, duvidando, mas é fundamental que
a sociedade saiba os critérios que estão sendo utilizados. Recebemos
muitas reclamações de proprietários de terras. A captação no
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Município fica na terra de alguns proprietários, que não conseguem
nenhuma proteção para as nascentes.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Humberto Candeias
Cavalcanti, Diretor-Geral do IEF e coordenador do tema “Atividades
agrossilvipastoris, biodiversidade e escassez de água”.

O Sr. Humberto Candeias Cavalcanti - Quero rapidamente
responder a algumas questões e fazer considerações a respeito de
outros temas. Quanto às árvores cortadas no Município, a legislação
diz que as árvores urbanas são de competência do Município. Não é
para ser diferente. Temos uma atividade muito mais forte ao
pensarmos na biodiversidade, que está, na maioria das vezes, na
zona rural. Acho que não há nenhum problema em ser do Município,
desde que ele cumpra as regras gerais da legislação pertinente.
Quando se trata de preservação permanente, o Codema não pode
realizar um tipo de licenciamento ou autorização se não estiver
conveniado com o órgão estadual e conveniado a partir de
instrumentos de estruturação que lhe sejam exigidos. Mesmo tendo
esse regime conveniado com todas as estruturas que o Sisema exige,
para as questões relativas à preservação permanente, ele tem a
obrigação de ouvir o órgão estadual. Para as áreas de APP, mesmo
sendo dentro do perímetro urbano, deve ser ouvido o órgão estadual.

Relativamente ao carvão vegetal, cana-de-açúcar, reforma agrária e
desmatamento, o IEF não tem bom poder de comunicação para
mostrar o que realiza. É obrigação nossa realizar. Não queremos dizer
que temos de fazer propaganda. Logicamente muitas ações são
realizadas. Quero dizer que ser responsável, no poder público, por
ações a serem realizadas, decorrentes das nossas obrigações, não é
fácil. Como a Maria Dalce disse, temos demandas extraordinárias. Ela
citou a estrutura de órgão e os problemas diversos. Isso também não
é desculpa para não realizarmos, mas as dificuldades são grandes.
Para se ter uma idéia, no último ano, realizamos quase 5 mil perícias
encaminhadas pelo Ministério Público e quase 20 mil vistorias no
Estado de Minas Gerais, fora todo um programa de desenvolvimento
florestal feito pelo IEF. Tivemos, depois de 30 anos, um concurso para
agregar 250 técnicos. A posição da inadimplência pode até ser
generalizada. Na educação, se tenho de procurar uma escola
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particular para que o meu filho tenha boa educação, os seus gestores
também deveriam sofrer punições. Se avaliarmos o setor da
educação, constataremos que ele também tem os seus problemas. É
muito simples colocar toda a responsabilidade em quem tem coragem
de assumir os problemas, as deficiências.

Estamos assumindo um projeto estruturador do governo do Estado,
de conservação do cerrado e recuperação da mata atlântica com
metas extraordinariamente audaciosas. Entendemos que elas são
necessárias, porém teremos de persegui-las com muita vontade,
porque será difícil alcançá-las. Aliás, essas metas até já foram
cobradas aqui, como a ampliação de áreas protegidas. Realmente, a
meta é dobrar essas áreas nos próximos quatro anos. Pedem para
triplicarmos ou quadruplicamos, mas não é assim. A responsabilidade
de criarmos uma área é muito simples, ou seja, vamos lá, definimos
qual é prioritária e a criamos. Contudo se criam também imbróglios
sociais, e temos de avaliá-los e conviver com eles.

Cito um exemplo sobre o carvão vegetal, o Projeto Pandeiros, e
convido todos a conhecê-lo. Cheguei lá, no final de 2003, e falo que
esse foi o pior Natal da minha vida. Começamos um trabalho de
comando e controle, de destruição de fornos clandestinos de carvão
na região, e chegamos a destruir mais de 500 fornos, sendo que
existiam 2 mil. A população, então, começou a passar fome, porque a
única atividade que a sustentava era a produção ilegal de carvão
vegetal, que colocava crianças dentro do forno. Realmente, a situação
era complicada. Trabalhamos e verificamos que o que estávamos
fazendo não tinha nenhum significado para resolver o problema.
Implantamos, então, um projeto socioambiental na região, e, hoje, dos
2 mil fornos clandestinos que existiam, podemos dizer que não há
nem 200. Também criamos várias alternativas de renda. O projeto é
pequeno? É. Piloto? É. Envolvemos mil famílias, e hoje atingimos
cerca de 200 com os nossos projetos. Essas idéias devem ser
repassadas a outras áreas do Estado que têm realmente condições de
resolver o problema. Para as pessoas que virem um casebre
localizado dentro das veredas, que está lá há 50, 60 ou 100 anos,
quero dizer que aquela é uma população tradicional, o que chamamos
de geraizeiros. Eles sobrevivem das veredas, sim, das produtoras de
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água, mas  essa é a única alternativa de renda deles. Precisamos
criar - e isso está criado agora, no projeto estruturador - o que
chamamos de travessia meio ambiente, ou seja, transformar áreas
desse tipo em áreas que tenham convivência social, com as
populações tratadas de forma decente e com alternativas que
possibilitem sua subsistência e sobrevivência.

Quanto à mencionada questão relativa às multas de R$700,00,
também queria dizer que elas não existem mais. Hoje, estamos com
uma tabela relativa de autuações praticamente baseada na lei de
crimes ambientais. Então, realmente modificamos muito a questão dos
valores de autuações.

Por final, desejo esclarecer um pouco essa questão da Lei da Mata
Atlântica. Defendemos que as coisas sejam verificadas tecnicamente.
Com o Decreto nº 750, que utilizava anteriormente o mapa de
vegetação de 1988, algumas áreas eram consideradas ecossistemas
associados e alocavam-se dentro do mapa de vegetação do IBGE, no
local em que, aliás, estava a própria mata seca, localizada na
caatinga. A nova lei definiu claramente que o bioma mata atlântica
terá sua delimitação classificada no mapa do IBGE. Ela não diz que é
o mapa da vegetação. Então, como ele diz que o bioma será
delimitado, deve ser utilizado o mapa de bioma. É impossível pensar
que, quando falamos que delimitaremos tal bioma, surgirá um mapa
de vegetação. Quer dizer, a lei está muito clara nisso. Então, quando
houve a questão do bioma, se vocês observarem o mapa de 2004, o
mais recente do IBGE sobre bioma, verão que existem, sim, no
Triângulo Mineiro, nas bacias do Grande e do Paranaíba, áreas que
são consideradas dentro do bioma mata atlântica, apesar de existirem
outros ecossistemas associados. As arvores que se encontram
nessas áreas são de pequi, ou seja, realmente são árvores de cerrado
incrustadas dentro do bioma mata atlântica. Então, essa também é
uma grande dificuldade para o trabalho do técnico.

A Maria Dalce falou muito bem a respeito da mata seca, que é uma
floresta estacional decidual existente nos três biomas mineiros, no
bioma mata atlântica, no bioma caatinga e no bioma cerrado, cada um
com suas características ecológicas um pouco diferenciadas das
outras, e deve ser diferenciada a mata seca que está dentro do bioma
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mata atlântica da que está dentro do bioma caatinga e ainda da que
está dentro do bioma cerrado.

Queremos defender a mata seca como mata seca, não que seja
colocado tecnicamente incorreto, ligado a uma situação de um
ecossistema associado. A mata seca do bioma caatinga está inserida
na reserva da biosfera da caatinga. Gostaria de esclarecer isso
rapidamente, porque divulgou, a partir dessa nova lei, que volta a
vigorar a ADN 72

Deputado, aprovou-se na Assembléia um projeto de acordo com o
qual esta Casa deverá elaborar uma nova lei com relação à proteção
da mata seca. Precisamos adiantar isso, porque realmente é um
bioma extremamente sensível. Para se ter uma idéia, enquanto o
cerrado, bem tratado, demora cerca de 15 a 20 anos para se
regenerar, em determinadas situações, a recuperação da mata seca
leva 105 anos. Esses são dados da Universidade Federal de Lavras,
por meio de um estudo técnico-científico muito bem feito. Realmente,
precisamos tratar a mata seca de forma completamente diferente da
que é tratada hoje.

Ao finalizar, refiro-me novamente à questão do projeto estratégico-
estruturador do governo, que dará muita ênfase à proteção do cerrado
e da mata atlântica. Relembro que ontem o governo divulgou a
aplicação de R$1.000.000,00 para a recuperação do Rio das Velhas,
também em outro projeto estruturador. Muito obrigado, Deputado.

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Dr. Humberto. O Prof. Júlio quer
se manifestar sobre a iniciativa dessa legislação a que se referiu o Dr.
Humberto.

O Sr. Júlio Cadaval Bedê - Humberto, concordo plenamente que, de
acordo com o estabelecido na Lei Florestal, precisamos elaborar a lei
para a mata seca. Chamo a atenção para o fato de que a iniciativa é
do Estado. Segundo ouvi de lideranças do Norte de Minas, há
preferência de que parta do Executivo, para que a tramitação não seja
tendenciosa com relação ao tema mata seca. Obrigado.

O Sr. Presidente - Nesse final, não fugindo do questionamento feito
pela Clarice em relação à transposição do Rio São Francisco, na
legislatura passada, o posicionamento da Comissão de Meio
Ambiente da Assembléia Legislativa era contrário à transposição. Ela
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me dá a oportunidade para que, através de um requerimento,
provoque a Assembléia Legislativa, o Parlamento mineiro, a fim de
que se manifeste com relação a essa questão, o que não impede o
fórum de se manifestar. Qualquer um dos participantes pode provocar
o fórum para se manifestar em relação à transposição do Rio São
Francisco, o que espero que aconteça.

Como membro da Comissão de Meio Ambiente, tratamos algumas
vezes da questão de São Lourenço, da Nestlé, com a presença do
DNPM, que concedeu licença para a utilização daquelas águas. Se
houver uma nova manifestação ou denúncia, pode ser encaminhada,
uma vez que é responsabilidade da Comissão de Meio Ambiente da
Assembléia acompanhar.

A Assembléia Legislativa, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, o Instituto Mineiro de Gestão das
Águas, o Fórum Mineiro de Comitês de Bacias Hidrográficas e o
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas
Gerais manifestam seus agradecimentos às autoridades que
participaram destes debates.

Agradecemos aos participantes desta Mesa, que tratou da discussão
sobre as atividades agrossilvipastoris, biodiversidade e escassez da
água. Está desfeita esta Mesa. Passaremos ao tema “Experiências
dos comitês de bacias hidrográficas e dos Municípios”.

2º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os
Exmos. Srs. Paulo Teodoro de Carvalho, Diretor-Geral do Instituto
Mineiro de Gestão das Águas - Igam - e coordenador dos debates;
Alberto Pêgo, Assessor Técnico da Comissão Interestadual
Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce - Cipe Rio Doce-Espírito Santo; e
Dalto Fávero Brochi, Subsecretário Executivo do Consórcio
Intermunicipal das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari
e Jundiaí; a Exma. Sra. Regina Greco, 1ª-Secretária do Comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Pará; e o Exmo. Sr. Reinaldo Caetano,
Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari.

Antes de passar a palavra ao Alberto Pêgo, quero homenagear o
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Rio Pará, que faz parte da minha infância. O meu avô, João Leite da
Silva, viveu e morreu às suas margens. Sempre lembro, com meu pai,
as travessias que ele fazia no rio. O lugar mais bonito do rio, onde há
uma linda paisagem, tem o nome sugestivo de corte do caixão. É o
segundo afluente mais importante da margem direita do Rio São
Francisco. Quero homenagear a nossa Regina Greco, que cuida do
Rio Pará. Cuide dele com muito carinho. É uma alegria muito grande
estar aqui com a Regina. Estaremos lá com meu tio Didi, pescador
que faz aniversário no dia 1º de abril.

Palavras do Sr. Alberto Pêgo
Bom-dia. Venho do Espírito Santo, Estado que faz parte da Bacia do

Rio Doce. E é por causa do Rio Doce que estamos aqui hoje. Fui
assessor da Cipe-Rio Doce durante algum tempo e hoje voltei a fazer
parte da minha associação, do Instituto Ecobacia. Quero começar a
minha fala saudando os membros da Mesa e agradecendo o convite
feito pela Oscip Verde Água. Não exercerei a ditadura do palestrante
convidado a falar sobre um assunto, e, na última hora, fala sobre
outro. Tentarei seguir o tema que me foi proposto pela organização,
porque, atrás desse tema, há racionalidade. Não foi à toa que a
organização o escolheu, portanto tentarei segui-lo à risca. Entendendo
essa escolha, tentarei segui-la à risca, mas sem a pretensão de
esgotar um tema como esse. A contextualização talvez exija uma fala
mais panorâmica, mas tentarei ater-me a um aspecto desse problema,
sabendo que a Mesa está coroada com a presença de outros
palestrantes muito competentes, que, com certeza, jogaram luz sobre
outras facetas desse problema, que é a relação entre os comitês de
bacia dos Municípios com o tema geral desse fórum: “Enfrentando a
escassez das águas”.

Tratarei apenas de três tópicos: a escassez, a contemporaneidade
da agenda municipal e a inserção do Município. Apresentarei,
rapidamente, algumas conclusões a respeito do assunto.

No que diz respeito à questão da escassez, parabenizo a
organização do evento por ter contextualizado esse problema. Sempre
que tratamos da escassez da água, o tema é inserido de modo
deslocado e flutuante, sem que seja contextualizado, nem em relação
ao tempo, nem ao espaço. A escassez da água é sempre tratada
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como algo que ocorre globalmente. Não há uma definição do espaço
em que ocorre.

Quanto à questão do tempo, sempre ouvimos falar que, daqui a 20
anos, não haverá água para não sei quantos milhões de habitantes do
Planeta. Saúdo a organização do evento, que nos permitiu trazer esse
assunto para o aqui e o agora, pois essa escassez já ocorre e não é
um assunto do futuro. E ela não ocorre lá em Bangladesh e em Oman,
no Iraque, mas aqui no Brasil, que é o país recordista em recursos
hídricos do Planeta.

Esse fórum trata da escassez da água no tempo presente, pois é um
problema que já ocorre. Quando essa mesa redonda reúne as
experiências dos comitês de bacias hidrográficas e dos Municípios,
traz o problema para o local, ou seja, para o que ocorre no espaço em
que o cidadão vive, pois ele não vive nem na União, nem no Estado,
mas no Município, onde a escassez se manifesta com seus efeitos
perversos.

Em vez de nos prepararmos para efeitos catastróficos futuros, como
o problema da escassez já ocorre agora, apesar de sempre ter sido
encarado globalmente, chegou a hora de verificarmos como ocorre em
nível local, tentando fazer uma junção do título do seminário com o da
mesa-redonda. Imagino que - pelo menos, foi assim que compreendi a
idéia de propor a contextualização desse tema -, a pergunta que fica
é: “como o Município pode se preparar para enfrentar a escassez que
ocorre aqui e neste momento?”.

Passarei ao segundo ponto da minha fala, que é a inserção do
Município no debate sobre a escassez.

Tentei verificar essa questão adotando dois pontos de vista. Sei que
os nossos palestrantes encontrarão outros pontos para iluminar esse
assunto, mas me restringi a dois, que, de certo modo, permitirão uma
visão global e uma contextualização do assunto.

Primeiro, levarei em conta o aspecto da água como recurso hídrico,
analisada em nível de bacia hidrográfica. Foi dito que a natureza
obedece a certos preceitos para a sua produção, acumulação e
escoamento.

O outro nível é o da água como serviço público, ou seja, aquela que
o Município concede ou não e que pode ser apropriada para o
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cumprimento de funções sociais e econômicas consideradas
relevantes ao funcionamento das cidades. Levando em conta esses
dois aspectos, tentarei falar como os Municípios podem inserir-se na
discussão da escassez. Primeiramente, consideremos a água como
recurso hídrico em termos de bacias hidrográficas.

Esta Casa foi solo fértil de uma crescente regulamentação legislativa
do tema, mas, hierarquicamente, e não cronologicamente falando, já
há, na Constituição Federal, uma determinação de quem pode ter a
dominialidade da água entendida como recurso hídrico. Dominialidade
significa domínio para gerir e planejar o uso da água. A União e o
Estado têm a dominialidade da água. Não está prevista uma
dominialidade municipal da água, mas, mesmo assim, as
administrações municipais têm participado muito do assunto, como
membros dos comitês de bacias.

Embora não seja necessário fazer um levantamento total da
presença municipal nos comitês, uma série de comitês de bacias é
presidida por Prefeitos. O Comitê do Doce, por exemplo, de que
participei, foi presidido pelo Prefeito de Colatina e, hoje, o é pelo
Prefeito de Valadares. Paraíba do Sul e PCJ também são presididos
por Prefeitos. Há grande ligação dos Prefeitos com os comitês.

Na legislação mineira, isso é mais exacerbado ainda. No Espírito
Santo, as vagas são divididas em três partes iguais para os poderes
públicos. Aqui não: o poder público municipal tem 25% das vagas, e o
poder estadual, 25%. Assim, o poder público municipal tem maior
presença ainda nos comitês. Isso podemos perceber.

A utilização da água como serviço público está prevista no art. 30 da
Constituição Federal. Os serviços de água e esgoto são prerrogativas
dos Municípios.

Então, estamos criando para o Município uma “dominialidade” da
água como recurso para a prestação de serviços. Só que a maioria
dos Municípios repassa essa dominialidade para terceiros.

Dados recentes demonstram que dos 853 Municípios mineiros, 610
concederam o serviço à Copasa. Como é feita essa concessão e a
que critérios obedece interessa aos Municípios e aos mineiros. No
Espírito Santo, dos 78 Municípios, 53 fizeram concessão a uma
companhia estadual. Esse é um espaço em que o Município pode
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fazer o enfrentamento da escassez da água, que, aliás, é o tema do
nosso debate. Por isso, é importante incluirmos o Município nessa
história, porque é em sua cidade que o cidadão começa a participar
da política; é administrando que o homem urbano se insere na
participação política e social. Mas, para que isso ocorra, é preciso
haver qualificação municipal.

Vocês estão compreendendo, seguindo junto e percebendo isso no
dia-a-dia. Tanto no âmbito da participação nos comitês quanto no
âmbito da concessão, determinadas metas devem ser estabelecidas,
de forma a resolver o problema.

Ficam as perguntas: “em que condições se dá a participação dos
Municípios no comitê de bacia hidrográfica? Quando ocorre
concessão de serviço de água ou de esgoto, que metas são
estabelecidas pelos Municípios, como poder concedente, para os
concessionários?”. Conseguimos juntar o tema do nosso fórum -
“Enfrentando a escassez das águas” - com o da nossa palestra, que
reúne comitê de bacia e Município. Esta é uma ótima frase: “Quando o
cidadão alarga o seu raio de participação quanto aos destinos de um
bem reconhecidamente estratégico, como a água, pode cooperar para
que a gestão dos recursos hídricos atenda a essas metas solidárias
da civilização humana de inclusão e de reconhecimento da
necessidade de todos”. Quando há escassez, isso não ocorre: as
metas solidárias são abandonadas. É um salve-se quem puder. É “a
farinha pouca, meu pirão primeiro”; tudo aquilo que não queremos.
Muito obrigado. Estamos à disposição. Esperamos que os outros
palestrantes cubram as eventuais falhas que cometemos.

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

Palavras do Sr. Dalto Fávero Brochi
Bom-dia. Por intermédio do Deputado João Leite, cumprimento

todos os membros da Mesa. Quero parabenizar a Assembléia pela
organização deste fórum, dada a preocupação de Minas com a
questão da água, já que aqui é o berço das águas do Brasil.

Como nasci na Bacia do Rio Piracicaba, mas na posição paulista,
dependo diretamente das águas mineiras. Estou aqui para relatar um
pouco da nossa experiência. A organização, por meio de Mauro da
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Costa Val, solicitou-me comentar como a nossa região se organizou,
por que se mobilizou e como foram constituídos os comitês e a
cobrança pelo uso da água. Falarei um pouco sobre a mobilização
regional e a sua inserção na gestão.

Na porção mineira, está a cabeceira do Rio Piracicaba. Aqui estão
as represas do Sistema Cantareira. Para quem gosta do assunto
“transposição de rios”, vivenciamos, há um bom tempo, uma
transposição que retirou até 31m³ de água para São Paulo e nos
deixou, até 2004, com até 2m³ de água. Tratava-se, portanto, de uma
distribuição “bem democrática”: 31m³ para eles e 2m³ para nós. Mas
conseguimos fazer reverter a situação. Comentarei um pouco mais
sobre isso.

Caracterização da nossa bacia: 92,6% estão em São Paulo, e 7,4%,
em Minas Gerais, com 62 Municípios inseridos. A atual população é
quase 4.500.000 habitantes. Na região, produzem-se cerca de 5% do
PIB nacional. É uma região, portanto, muito industrializada, além de
densamente povoada. Possui disponibilidade hídrica considerada
baixa em razão da retirada da água para o abastecimento de 50% da
região metropolitana de São Paulo. Como a demanda é de 41m³, há
déficit hídrico. A nossa escassez hídrica começou com Cantareira.
Como estamos revertendo essa situação? Buscando soluções por
meio da despoluição dos esgotos domésticos. Hoje temos 36% do
esgoto tratado e, como em Campinas foi inaugurada recentemente a
maior estação do interior do Brasil, atingiremos 40% e, até o final do
próximo ano, cerca de 50% de todo o esgoto produzido na região.
Ainda temos uma grande carga remanescente, principalmente em
virtude do esgoto doméstico.

Alguns fatos nos levaram à mobilização.
Na década de 60, a mortandade de peixes era causada

principalmente pelo vinhoto, o restilho de cana lançado “in natura” nos
rios. As universidades desenvolveram a técnica da fertirrigação. Hoje
praticamente 100% desse vinhoto é lançado na terra como adubo.
Esse item saiu de pauta, o vinhoto já não era mais o causador do
problema. Mas os peixes continuaram morrendo. Então, disseram que
era a indústria. Mas não era porque a indústria trata 80% da sua carga
poluidora. E o que era então? O esgoto doméstico, porque ninguém o
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tratava. Hoje o culpado ainda é o esgoto doméstico.
Na década de 70, iniciou-se a construção do Sistema Cantareira

para o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. Em
1980, a Prefeitura de Piracicaba apresentou uma ação cautelar
indenizatória pedindo o ressarcimento pelo impacto negativo causado
no Rio Piracicaba, em razão da retirada das águas. Em 1983, a
associação de engenheiros e arquitetos, mobilizada pela sociedade
civil, criou a divisão de meio ambiente, hidráulica e saneamento para
dar sustentabilidade técnica aos movimentos sociais da região, em
prol da reativação do rio. Em 1984, o Sistema Cantaneira entrou em
operação, levando até 31m3 de água para São Paulo. A região
novamente se mobilizou, e, em 2000 veio a campanha “A redenção
ecológica da bacia do Rio Piracicaba”, apontando 32 problemas e 32
soluções. O item 19 apontava falta de integração regional, que seria
necessário fazer alguma coisa para a articulação regional. A solução
seria a criação de uma entidade intermunicipal. Na época, ainda não
se falava em comitê de bacias, ainda não havia legislação tratando
disso.

Em 1987 e 1988, o então Governador Quércia decretou a bacia
como crítica e modelo para a gestão dos recursos hídricos. Em 1989,
os Prefeitos recém-empossados se organizaram e criaram o
Consórcio Intermuncipal das Bacias dos Rios Piracicaba e Capivari. O
Jundiaí foi incorporado posteriormente.

Em 1991, a política estadual de recursos hídricos previu a criação
dos comitês falando sobre cobrança pelo uso da água. Nas
disposições transitórias, dizia-se que a bacia do Rio Piracicaba seria
prioritária na criação do seu comitê. Em 1992, iniciou-se uma
comissão para constituir o comitê unindo Estados, Municípios e a
sociedade civil. E, como produto dessa comissão, conseguiu o
estatuto de comitê e um plano para a bacia. Em 1993, foi instalado o
Comitê PCJ, dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o primeiro do
Estado. Em 1994, houve as ações do comitê, juntamente com o
consórcio, de mobilização e conscientização da gestão dos recursos
hídricos. Em 1997, tivemos a lei das águas e a Política Nacional de
Recursos Hídricos, que está completando 10 anos. Em 1998, tivemos
o conselho. Em 1999, o consórcio lançou uma experiência nova,
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exercício voluntário de cobrança pelo uso da água por meio de um
centavo de água captada pelos serviços autônomos de água e esgoto.
Como era voluntário, alguns participaram. Chegamos a arrecadar até
R$1.000.000,00 por ano, com a reversão dessa contribuição
voluntária em ações de educação ambiental, combate a perdas no
sistema, plano diretor de reflorestamento e reflorestamento ciliar, em
função das bacias que estavam sendo trabalhadas. Em 1999, tivemos
a política mineira de recursos hídricos. Em 2000, foi criada a ANA. Em
2001, o Conselho aprovou a criação do comitê federal, incluindo a
produção mineira, inserido no Comitê PCJ paulista. Esse comitê foi
instalado em 2003.

Em 2005, foi aprovada a cobrança pelo uso da água em nossa
região. O comitê indicou o Consórcio PCJ para exercer as funções de
agência de água, como entidade delegatária, por um período
determinado. Trata-se de uma situação provisória. Em 2005, tivemos
a autorização pelo uso da água em São Paulo. Em 2006, foi iniciada a
cobrança pelo uso da água na bacia federal, nos rios federais da bacia
PCJ. Atingimos 99% de adimplência, ou seja, dos R$10.900.000,00
que deveriam ser arrecadados no primeiro ano, foram arrecadados
R$10.800.000,00. Esse dinheiro está sendo aplicado em obras e
ações na bacia.

Agora teremos a instalação do Comitê Mineiro - talvez o Dr. Paulo
Teodoro comente a respeito - em nossa região, que está prevista para
junho. Em abril será iniciada a cobrança estadual. A perspectiva é
arrecadarmos R$11.000.000,00. Estamos aguardando a criação de
uma agência de águas definitiva.

Aqui temos idéia da situação vivida pela população que convive com
o Rio Piracicaba: o rio sai de uma situação de cheia com 45m3 de
água por segundo, mas na estiagem chega a 25m3 por segundo. É um
fio de água correndo. Existe muito conflito por causa de água na
região. Estamos empenhados em conquistar uma gestão dessas
águas para administrarmos os conflitos. Como faremos isso? Por meio
dos comitês. Tínhamos, inicialmente, o comitê paulista. Depois foi
criado o comitê federal. Agora teremos o Comitê Mineiro dos Rios
Piracicaba e Jaguari. Buscamos a participação do maior número de
membros, a fim de não termos um plenário muito disperso, porque são
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poucas as pessoas que colaboram e contribuem para o processo.
Precisamos entender que a cobrança pelo uso da água é um

instrumento de gestão, e não taxa ou imposto. Os objetivos dessa
cobrança são: estimular o uso racional da água e gerar recursos
financeiros para investimentos na recuperação e preservação dos
mananciais da região. A cobrança pelo uso da água não é imposto,
mas preço público, de caráter condominial. Aqueles que moram em
edifícios conhecem bem o processo de arrecadar-se dinheiro para a
solução de problemas próprios.

A cobrança é feita em quatro fases: captação, consumo, lançamento
de efluentes e transposição. Em 2006, foram criados os valores
aprovados pelo comitê, ou seja, R$0,01 por metro cúbico na captação;
R$0,02 no consumo; R$0,10 por quilo de DBO lançado; R$0,15 por
metro cúbico na transposição.

Quanto à progressividade, que também foi aprovada pelo comitê,
inicialmente seriam cobrados 60% desses valores. Em 2007, 75%; em
2008, 100%. Isso faz com que a participação da transposição para
São Paulo seja de 55% do valor a ser arrecadado pela bacia;
saneamento, 28,9%; indústria, 13,10%; outros usos - escolas,
hospitais e “shopping” -, 3%; agricultura, 0,08%.

Isso nos dá algumas perspectivas de arrecadação. No primeiro ano,
arrecadamos R$10.800.000,00. Estão previstos para este ano
R$13.500.000,00, somente de cobrança federal. Para 2008, está
prevista a arrecadação de R$18.000.000,00.

A cobrança estadual tende a arrecadar praticamente os mesmos
valores, mas com um detalhe: na cobrança federal são apenas 100
usuários, enquanto, na estadual, serão mais de 1.100 usuários. A
concentração de usuários é muito grande.

Como conclusão, gostaria de frisar que a figura dos comitês de
bacias consolida-se cada vez mais como amplo espaço democrático
para discussão e tomadas de decisão, envolvendo os governos
federal, estaduais e, principalmente, os municipais - os rios correm
dentro dos Municípios -, usuários e sociedade civil, preocupada e
envolvida nessa questão.

Nos Comitês das Bacias PCJ temos a participação de diversos
segmentos, principalmente de Minas, representado pelo Paulinho, de



2565

Extrema, nosso batalhador, que consegue agregar, congregar e
estimular a participação dos demais atores.

Também temos muitas participações em São Paulo, e, para nós,
isso tem sido fundamental na implantação e no aperfeiçoamento
desse sistema de gerenciamento dos recursos hídricos.

A nossa situação é específica. Em virtude da escassez, temos
problemas com a quantidade e com a qualidade. Como nossa bacia é
um caso muito particular, isso não pode ser generalizado como um
modelo para outras regiões. Teríamos de levar em consideração suas
particularidades, seus problemas e a vivência de cada uma delas. Isso
tem de ser um componente importante quando a região se decidir pela
constituição de um comitê de bacia. Muito obrigado.

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

Palavras da Sra. Regina Greco
Primeiramente, gostaria muito de agradecer à comissão que está

organizando este 6º Fórum o ter dado a mim e ao Reinaldo a
incumbência de representar todos os comitês de bacia de Minas
Gerais. Em segundo lugar, fiquei muito feliz - e a nossa
responsabilidade na bacia do Pará aumentou - em saber que o
Deputado João Leite cresceu e ficou grande e poderoso desse jeito
com as águas e o leite da região do Rio Pará. Isso é muito importante.

Inicialmente, eu gostaria que todos observassem o símbolo do
Comitê da Bacia do Pará. Quando falamos da experiência do comitê
da bacia hidrográfica com os Municípios, a primeira menção é ao
nosso símbolo do peixe, onde visualizamos duas mãos se dando. A
questão da água não é trabalhada de forma solitária. Posso ter a
maior força para tentar fazer alguma coisa, mas, se não tiver
parceiros, cada um com sua função, juntos, unidos, não vamos
conseguir empreender ação alguma na bacia. E entre eles estão os
Municípios, o principal braço em todas as ações dentro do comitê.

Nessa primeira foto vocês vêem água com terra misturada. Aí vem o
segundo fator, o principal elo dentro de uma bacia. E isso acarreta
para mim, como pessoa e como produtora rural, um compromisso
muito sério com as águas. Represento 25.393 produtores rurais numa
área de 12.500km2. Isso traz uma responsabilidade muito grande para
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mim e para as ações do nosso comitê, principalmente estando na sua
diretoria e na Presidência da Associação de Usuários CBH-Pará. É
uma grande responsabilidade nesse convívio das ações.

Queria externar agora a convivência e a nossa experiência em 13
diferentes projetos ativos aprovados pelo Comitê. Precisamos muito
dessa forma de trabalho, as parcerias têm o forte poder de divulgar o
que é feito. No papel do Comitê e do Município dá-se uma boa relação
de convivência em termo das ações, mas, ao mesmo tempo, entre os
membros, os associados e os participantes também tem de haver
divulgação e transferência de responsabilidade - que foi dada pela
legislação para o comitê de bacia - para o cidadão, para o povo, para
um todo dentro da bacia.

É importante esse compromisso de transferência de
responsabilidade na mudança de comportamento de todos os seres
humanos, do dirigente de uma atividade econômica ou do proprietário
rural.

Hoje, a nossa filosofia para lidarmos com a escassez da água está
voltada para um segundo tema - que o Comitê da Bacia do Rio Pará,
trabalhada desde 1999, cujas discussões foram acentuadas em 2001
e 2002 -, que é a questão do produtor de águas. O papel da televisão,
do jornal, da rádio e nosso, como membros do comitê, é sacrificar
nossa vida pessoal para levar a mensagem da água, o que é uma
missão muito importante.

Aqui, os agradecimentos das parcerias nas ações ligadas às
empresas, aos sindicatos, às cooperativas agrícolas, aos produtores
rurais, à Copasa, ao Saae e aos Municípios. Vou mostrar essas
importantes parcerias no mapa. Na margem direita da Bacia do Rio
Pará, há muitos Municípios que fazem parte de duas, três bacias.
Temos o Paraopeba e, do lado esquerdo, o Alto São Francisco, que é
outro comitê de bacia. Lá no final da caixa do rio, temos o Comlago,
que é o Comitê do Lago de Três Marias. Vou citar uma fala de
Prefeito, muito interessante, que está fresquinha na minha cabeça. Ao
perguntar ao Prefeito de Desterro de Entre Rios - quando estive na
Prefeitura para agilizarmos a execução do projeto com parceria e com
uma comissão de execução do Projeto Nova Vida do Alto Rio Pará -
quem eram as suas pessoas de confiança, além da Emater, do IEF,
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que trabalhariam conosco, ele respondeu o seguinte: “Regina, fui
convidado para uma reunião em Lafaiete e o responsável pelo comitê
de lá, que nunca tinha visto, pois nunca veio conversar comigo, me
disse: ‘Não ajudo com dinheiro. O único comitê que já esteve aqui é o
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará, que já esteve aqui mais de
uma vez e do qual sou parceiro’.” Acabamos escutando isso dos
Prefeitos. A inter-relação entre os comitês é importante para obtermos
êxito no nosso propósito.

A Bacia do Pará, com 12.500km², tem uma população acima de 900
mil habitantes e foi dividida em três áreas: o Alto Pará, que vai até a
Represa de Carmo do Cajuru, marco dentro da bacia, onde a água da
Bacia do Rio Pará decanta naturalmente dentro da represa e vemos
uma melhoria na qualidade da água; o Médio Pará, onde se
concentram a população e os maiores problemas da bacia; e o coitado
do Baixo Pará, que recebe tudo o que está putrefeito e que o Alto e o
Médio Pará lançam. Aí, vejo que o Deputado tem toda razão quando
diz que os peixes e a água do Velho da Taipa se modificaram e as
pessoas se queixam disso. O coitado do Município de Nova Serrana
toma a água putrefeita que vem do Médio e do Alto Pará.

O segundo tópico importante, além das parcerias, é a convivência
dos Municípios. Se formos analisar a inter-relação dos Municípios,
veremos que 19 deles possuem área dentro da Bacia do Rio Pará.
Esses Municípios sentem-se divididos. Daqui a pouco vou mostrar a
captação da água e o lançamento do esgoto.

Ninguém, entre os que me antecederam, tocou nesse ponto, que
será um dos principais. Vinte e oito Municípios possuem a sua sede
na bacia do Pará. Isso modifica a relação do comitê de bacia com o
Município, com o Prefeito e com os funcionários da Prefeitura. Esse
compromisso de a sede estar dentro da bacia muda tudo. Com
algumas exceções, por exemplo: os Prefeitos Município Formiga, que
ocupa só uma iscazinha dentro da bacia, passam a vida brigando por
uma cadeira no comitê, porque querem seguir o exemplo do que está
ocorrendo no Rio Pará, para fazerem o mesmo no Rio Grande, em
que estão presentes. Este conflito existirá. As ações e a
responsabilidade dos dirigentes de cada comitê têm de ser
concretizadas, para que tenhamos uma boa convivência. O Prefeito
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vai se queixar para quem está fazendo e falando que não fez. Como
se vai fazer isso? Esse é um jogo de cintura que é preciso ter, porque
a resposta está com ele. Essa relação é importante.

Mostrarei, nesta fotografia, o que mais existe, hoje, em matéria de
conflitos: são as represas. Para o povo rural e para o habitante, são as
represas, águas que estão sendo prensadas. Muitas vezes, na época
da cheia, há grandes conflitos.

Andarei mais depressa. Mostrarei o tanto de terra que, hoje, está
dentro da bacia, pois isso é uma das nossas prioridades de ações
executivas.

Olhando essa bacia do Alto Pará, mostrarei duas coisas: no
Município de Oliveira, há o Distrito de Morro do Ferro, uma pontinha
só, um distrito independente. A água dele vem toda dentro da bacia.
Mas, dentro do Alto Pará, há uma minúscula faixa de Crucilândia, e,
no resto, se vocês observarem, a captação está com uma cor azulada,
e o lançamento com uma cor mais escura, avermelhada, de esgoto.
Olhem como a distribuição acontece, ela fica visível em algumas
situações. Este verde representado é outro fator de conflito dos
Municípios com a água: são os eucaliptos. Esta é a última foto de
satélite do IEF, de 2007.

Praticamente, não há conflito na captação. Mas, quando chegamos
ao médio, há conflito. Pará de Minas capta dentro da bacia do Rio
Pará e lança dentro da bacia. O Município de Itapecerica está meio a
meio. Há uma faixa que não cai dentro da bacia do Rio Pará. Se
visualizarmos bem, veremos que há algumas coisas, mesmo no
Município de Nova Serrana, que não existem. O maior lançamento de
esgoto na bacia está em Pará de Minas, Itaúna e Divinópolis. O
problema não é apenas a escassez. A poluição e o que existe em
termos de qualidade são outro problema.

Já existe escassez para abastecimento público, de acordo com este
mapa, em Divinópolis. Está aí um estudo do Sipam e da Copasa que
mostra isso. Temos 18 Saaes, em 36 Municípios. Esse é um problema
sério, porque a responsabilidade do próprio Município não é mesma
da Copasa; esse é um conflito.

Em Carmo da Mata, Divinópolis e Pará de Minas, já existe conflito
de água. Se olharmos aqui, o Município de Pompéu capta água na
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bacia do Pará e polui os Rios São Francisco e Paraopeba com seu
lançamento de esgoto. É certo que existe esse conflito. O Município
de Bom Despacho capta água na bacia do Pará; parte do lançamento
da água vai para o Rio Picão e parte para o Ribeirão dos Machados,
que deságua no São Francisco. O mesmo acontece em Martinho
Campos.

Passaremos para a etapa das ações de parceria entre os Municípios
e as bacias. Visualiza-se, na transparência, um primeiro projeto
concluído, do qual tiramos as prioridades da bacia. Foi realizado entre
2000 e 2003, com o Fundo Nacional do Meio Ambiente, de onde
saíram várias ações.

Há um segundo projeto que nos serviu de piloto e que gerou
experiências muito positivas. Não fosse a parceria com os Prefeitos,
principalmente o de São Sebastião, não teríamos conseguido
desenvolvê-lo. Essa parceria contou com a cessão de máquinas, com
os técnicos locais do IEF e do Emater e com os membros da
Prefeitura. Foi esse projeto que nos deu base para o desenvolvimento
dos outros.

A retirada de resíduo sólido precisava ser executada por meio das
cacimbas. Então, executamos o Reviver e o Lambari em 2002, pois o
dinheiro só chegou nesse ano. Executamos o projeto sobre o qual já
falei em 2002 e 2003, com a participação de cinco Municípios. O
exemplo de um serviu para os outros nas ações, nas transferências de
responsabilidade e na formação de uma comissão de execução.
Foram bastantes as ações realizadas. Tivemos outra experiência com
recursos provindos parte da Prefeitura e parte da Copasa. Chegamos
à conclusão de que, se não houver as parcerias, não executaremos
nenhum projeto. Além disso, tivemos mais alguns projetos específicos.

Falarei agora do cadastramento dos usuários, uma das nossas
principais experiências. Na primeira, muito tumultuada, conseguimos
grande avanço. Havia 13.200 usuários. Depois de quatro contratos,
chegamos a 28.092. Faltam, aproximadamente, 3.000 para a
conclusão desse trabalho.

O mapa nos mostra as ações e os conflitos da água que já estão aí.
Teremos algumas diferenças. Haverá regiões com muitas
propriedades pequenas, em que o uso é intenso. No médio Pará,
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pode-se ver que há uma unificação. A parte em branco mostra que
não houve cadastramento, pois não houve prazo, em conseqüência
do atraso do repasse dos recursos financeiros. No baixo Pará, a
diferença não se dá pelo não-cadastramento, mas, sim, por grandes
extensões de área de eucalipto e de cana-de-açúcar. O conflito da
água para a produção do eucalipto e para a cana-de-açúcar irrigados
certamente acontecerá. Não sabemos qual é o nosso volume no
exutório no Rio São Francisco. A partir do plano diretor, teremos
ciência desse dado.

Outra experiência muito interessante - não fossem os membros do
comitê, os parceiros e os Municípios não teria acontecido - foi a
expedição no rio. Deixo o meu agradecimento à Cemig, grande
parceira nesse trabalho do rio. Hoje estamos executando o projeto do
plano diretor da bacia, em que teremos diretrizes mais formadas.

Para encerrar o meu compromisso com vocês, passarei apenas à
leitura de alguns projetos que estão em execução, na fase de
levantamento de dados. Todos tiveram o levantamento em 2005, mas
os recursos só entraram em caixa no começo do ano. São projetos em
locais de conflito. Um deles é o Água para Beber, envolvendo cinco
Municípios, executado com recursos do Fhidro, do governo de Minas.
Outro é o Nova Vida ao Alto Rio Pará, em que há muitos problemas,
principalmente em relação à extração de areia e à destruição. Há
cinco anos, quando estive lá para conhecer a região, a água estava
acima do meu joelho. Hoje, até o meu joelho, tenho terra. Apenas na
época de chuva vemos a água. A lâmina d’água diminuiu, e a terra
aumentou.

A represa de Cajuru está seriamente comprometida. A Cemig está
com problema visível, mas será a nossa parceira nesse projeto.

O projeto do Cipam está em fase final e tem parceria com a Copasa
e com os Municípios de São Gonçalo do Pará e Santo Antônio do
Monte. Tivemos, em 21/3/2007, um seminário, com uma população
maior do que esta, estiveram presentes mais de 230 pessoas. Peço
desculpas da minha ausência. Ontem tivemos um compromisso com a
Rede Globo e com a TV Alterosa, momento em concedi umas oito
entrevistas. À medida que caminhamos, os compromissos avançam.
Queremos ter fôlego para fazer tudo. Não podemos estar no mesmo
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lugar nos 36 Municípios. Para isso, criamos, em cada Município, um
grupo de pessoas responsáveis pela água, pelo comitê, para ajudar a
executar todas essas ações. Vamos ter uma Regina Greco
multiplicada em 36 Municípios. Os Prefeitos vão dizer: ”Aquela mulher
tem uma força! Os meus outros elementos já estão começando a
cobrar como ela”. Estamos fazendo uma clonagem nos Municípios.
Espero que os outros comitês também consigam fazer isso, para que
a nossa energia, como a da água, possa ser bem-distribuída.

O projeto Água para Todos é um convênio com a Codevasf, antigo
anseio de água para Carmo da Mata, Divinópolis e Cláudio. O projeto
Reviver, do Alto Lambari, vai dar continuação ao primeiro. Vamos
limpar as cacimbas e atender à população de Pedra do Indaiá. Vamos
aumentar a qualidade e a quantidade de água. Vamos medir vazão e
ter análise de água em todos os projetos. Vamos ainda fazer o
trabalho de conscientização e mobilização do produtor rural e de
educação ambiental, que chamo de conscientização socioambiental.
Hoje estamos levando aos produtores rurais da nossa região
conhecimento sobre o ciclo da água e a relação da água com a
árvore, o que pouca gente faz.

Ao olhar esse símbolo da Bacia das Duas Mãos, penso que, se eu
estender a mão como Deus a estendeu para a água, vocês também
terão responsabilidade de estender a de vocês, pois a sua falta vai
nos prejudicar também. Suas ações sobre a água são fundamentais.
Muito obrigada.

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

Palavras do Sr. Reinaldo Caetano
Cumprimento a Mesa e todos vocês. Depois da eloqüência do

discurso da Regina, é uma grande alegria ver a continuação deste
fórum, de relevante importância neste momento de escassez de
qualidade de água. Os comitês de bacia foram criados com a
finalidade de influenciar o processo de tomada de decisões sobre
investimentos e sobre outras formas de intervenção na bacia. O nosso
comitê, instalado no Rio Araguari, tem uma área de 22.000km2,
abrangendo 22 Municípios, bem como tem 475km da nascente à foz.

Ele ocupa uma área que já mencionei, e os 20 Municípios que fazem
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parte são: Tupaciguara, Araguari, Uberlândia, Indianópolis, Iraí de
Minas, Nova Ponte, Pedrinópolis, Perdizes, Uberaba, Patrocínio, Serra
do Salitre, Rio Paranaíba, Ibiá, Araxá, Tapira, Campos Altos e São
Roque de Minas, que é sua nascente. Para aqueles que não sabem, o
comitê é um órgão colegiado, normativo e deliberativo, com atuação
na bacia. Seu objetivo é promover o desenvolvimento auto-sustentado
da bacia, assegurando condições socioeconômicas na região.
Falamos que o comitê é o parlamento das águas, é onde os
representantes das comunidades pertencentes à bacia hidrográfica,
juntamente aos representantes dos poderes públicos municipal e
estadual, se encontram para discutir os problemas decorrentes do uso
da água. Ele tem como objetivo preservar essa quantidade e
qualidade que tanto falta.

Para vocês terem idéia, na Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, há
um volume muito expressivo de coliformes na água, que não tem
condições ideais de qualidade. Também, na Bacia do Paranaíba,
participamos do comitê justamente por conta desse assunto que já foi
mencionado aqui: a falta de tratamento de esgoto.

O nosso comitê surgiu, em razão dos conflitos existentes na região,
principalmente no meu Município, Araguari, onde os produtores de
café, em alguns córregos da região, como o das Araras, do
Amanhece, do Jacu e da Cambaúba, começaram a ter problemas,
pois o volume não era suficiente. Então, por meio da Associação dos
Cafeicultores de Araguari, vislumbramos a criação desse comitê, e, no
dia 22/9/88, o comitê foi instalado com a presença do Sr. José Carlos
Carvalho, atual Secretário, por meio de um decreto assinado pelo
Governador Azeredo.

O nosso comitê é composto por 36 representantes, 9 do poder
público estadual, 9 do municipal, 9 da sociedade e 9 usuários das
águas. Temos três câmaras técnicas que trabalham no comitê: a de
outorga, a de comunicação social e educação ambiental e a de infra-
estrutura e planejamento.

Entre as ações que nosso comitê desenvolveu durante estes anos, a
mais importante que temos hoje é a criação da Associação Executiva
da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari - ABHA -, uma entidade
equiparada a uma agência, o braço direito do comitê.
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Outras medidas de que participamos, nestes anos: em 1994,
aprovamos a transposição - e falou-se muito aqui em transposição -
do Rio Claro, quando Uberaba teve uma escassez muito grande de
água, há alguns anos; apreciamos a ETE de Uberlândia, a estação de
tratamento de esgoto que foi referendada e apreciada pelo nosso
comitê; apoiamos o projeto da ETE de Patrocínio.

Quando daquele acidente ferroviário nos Municípios de Uberaba e
Ibiá, participamos efetivamente na elaboração do projeto de
revitalização do Rio Uberabinha, do Ribeirão Furnas, do Ribeirão
Santa Juliana e do Rio Claro. Também participamos da
implementação do programa de recurso hídricos da bacia, juntamente
ao consórcio de Capim Branco.

Participamos do estudo da proposta do Departamento Municipal de
Água e Esgoto - Dmae - de Uberlândia sobre a venda de água tratada
para a Agência Nacional das Águas - ANA.

O comitê participou também da avaliação do projeto de revitalização
do Córrego Lava Pés, assim como da elaboração do projeto de
revitalização do manancial de abastecimento da cidade de
Indianópolis. Fez um convênio de cooperação técnica com o
Consórcio Capim Branco Energia, para estruturação do comitê,
criando a entidade equiparada - ABHA.

Firmou o termo de compromisso visando à elaboração de um plano
diretor para a conservação da Bacia do Rio Quebra Anzol, com a
manutenção da ictiofauna e de suas matas ciliares. Colaboramos na
elaboração dos planos diretores dos Municípios de Araguari e de
Uberlândia. Juntamente com o Consórcio Capim Branco, participamos
da elaboração do plano diretor da bacia, que será concluído no
próximo mês, e do Programa de Gerenciamento de Recursos Hídricos
da Área de Influência das Hidrelétricas Capim Branco I e II. Em Belo
Horizonte, participamos da audiência pública quando da implantação
dos empreendimentos Capim Branco I e II.

Atuando no processo de implantação do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Paranaíba, participamos de encontros em Goiânia,
Brasília, Patos de Minas e Caldas Novas; o próximo será em Araguari.

Em Uberlândia, houve o Fórum sobre o Aqüífero Guarani e o Fórum
do Meio Ambiente Regional, promovido pela Assembléia Legislativa.
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Participamos do 1º, do 2º, do 4º, do 5º e agora do 6º Fórum Mineiro
das Águas, em Belo Horizonte, e do 7º e do 8º Encontros Nacionais
de Comitês de Bacias Hidrográficas, realizados em Ilhéus e em Vila
Velha, respectivamente. Fizemos palestras nos Biolagos I, II e III, em
Tupaciguara. Temos participado das discussões sobre os orçamentos
dos comitês, juntamente com o Igam.

Consideramos que falta orientação mais direcionada para a criação
e a consolidação dessas agências. É preciso criar planos diretores,
fazer cadastro, proceder à cobrança antecipada e fazer contrato de
gestão, o que temos cobrado do Dr. Paulo Teodoro. Achamos também
que falta melhorar a articulação das ações com os demais órgãos do
Sisema. A descentralização da gestão dos recursos hídricos em Minas
Gerais, que foi proposta, ainda é incipiente. Falta uma política mais
agressiva de descentralização, assim como uma política de
financiamento para a constituição e a consolidação das agências e
entidades equiparadas.

Era isso o que queríamos trazer. Colocamo-nos à disposição.
- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates.

A Presidência informa ao Plenário que os participantes poderão
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até três minutos para fazer a sua intervenção,
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Debates
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Francisco Antônio

Romanelli, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Verde.
O Sr. Francisco Antônio Romanelli - Bom-dia. Quero transmitir uma

composição feita à pedido do Coordenador-Geral do fórum mineiro
para fazer constar em ata uma moção de repúdio pela transposição do
Rio São Francisco e fazer a todos o convite para participar da
passeata que começará daqui a pouco.
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O Sr. Presidente - Francisco Romanelli, solicito que, hoje à tarde, na
plenária final, seja apresentada essa moção para ser colocada em
votação pelo Plenário.

Com a palavra, José Nélson de Almeida Machado, do CBH-Velhas,
para fazer uma pergunta ao Reinaldo Caetano.

O Sr. José Nélson de Almeida Machado - Quero fazer duas
perguntas: “Reinaldo, em certo momento da sua apresentação, o
senhor diz que apoiou algumas Prefeituras para a realização de
alguns eventos. Esse apoio foi apenas institucional ou houve
providência de recursos?”.

O Sr. Reinaldo Caetano - Foi apenas institucional.
O Sr. José Nélson de Almeida Machado - A entidade, equiparada às

agências de bacia, ainda não está funcionando e, consequentemente,
não está arrecadando. Todos os recursos com que vocês estão
operando são de fontes do governo federal ou do Fhidro?

O Sr. Reinaldo Caetano - Como entidade equiparada, temos um
convênio com o consórcio Capim Branco Energia, que nos tem
repassado algum recurso como entidade privada, para fazermos
algumas ações de elaboração do plano diretor, e agora vamos
começar o nosso cadastro na bacia.

O Sr. Presidente - Com a palavra, Nísio de Souza, do Crea-MG.
O Sr. Nísio de Souza - Considerando que estamos numa Minas

Gerais com 853 Municípios, onde existem infinitos distritos e vilarejos
e que 80% da nossa população vive conurbada, gostaria que vocês
aceitassem uma proposta proveniente de um projeto que apresentei
na Câmara Municipal de Belo Horizonte, em 2005, mas, até hoje, sem
nenhum resultado. Gostaria que esse projeto fosse massificado para
todos os lugares onde vivem pessoas.

O projeto é para a revitalização das cidades e dos vilarejos, como
possibilidade ampla de zerarmos o carbono.

Em Belo Horizonte, que já possui cerca de 450 mil árvores e mais de
45 parques, poderemos plantar 1.900.000 árvores, nos lugares
disponíveis, com sabedoria e respeito à legislação da Cemig e da
Telemig no que diz respeito a vias aéreas, com uma cobertura de
7.310ha, que seqüestrarão 175.000t de carbono por ano e liberarão
468.000t de oxigênio. Com isso, amenizaremos o clima, cada árvore
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será mais um ponto de recarga do lençol freático e reduziremos a
poluição sonora e atmosférica.

Poderíamos praticar também a agricultura urbana em todos os
bolsões de miséria e nos vilarejos. Cada hectare de horticultura
significa também seqüestro de carbono, porque ocorre a fotossíntese.
Todas as pessoas serão beneficiadas com isso. Haverá a coleta da
água de chuva para a produção de água e recarga do lençol freático.
Esse procedimento, que representa um ganho para a população
urbana, poderá aumentar a geração de água para todo o mundo.

O Sr. Presidente - Agradecemos a manifestação do Sr. Nísio. Ao
final, os participantes poderão manifestar-se sobre a sua palavra.

Kátia Maria de Aguiar, da Escola Estadual Barão de Macaúbas,
parabeniza a Sra. Regina Greco, 1ª-Secretária do Comitê do Rio Pará,
dizendo: “Ontem, o Secretário de Meio Ambiente de Montes Claros,
Sr. Paulo Ribeiro, com muita eloqüência, disse que falta paixão, amor
e entusiasmo para que ações transformativas e educativas sejam
efetivamente realizadas. Portanto, fico feliz em perceber que o que
mais a senhora possui é essa paixão, entusiasmo e amor para realizar
e construir. Parabéns.”

Com a palavra, o Sr. Paulo Jorge dos Santos, da Raça-Direitos
Humanos e Ambientais.

O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Parabenizo todas as mulheres,
sobretudo as mineiras, na pessoa da Regina, que é alguém que tem
toda essa paixão pelo seu trabalho. Quando se fala em parceria com o
poder público para tratar da questão da escassez, as ações
acontecem. Em sua fala, a Regina mostrou a preocupação dos
comitês em cuidar do Planeta e do meio ambiente, incluindo-se o ser
humano, com educação ambiental, práticas, preocupações e vários
itens. Somente com parceria, conseguiremos isso. Parabéns pela sua
paixão.

Foram citados alguns exemplos de transposição. Algumas estão
apresentado problemas, e pessoas estão sofrendo os prejuízos. Essa
malfadada transposição que, se não fizermos nada, poderá acontecer
é um problema para o futuro. É como se fosse um Iraque no governo
Lula. Não podemos deixar que isso aconteça. Convido todas as
pessoas que estão em casa para vir participar da nossa manifestação.
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Queria muito que este Fórum fizesse um documento falando da nossa
posição e, para minha alegria, fui atendido. Minas Gerais e a
Assembléia Legislativa estão de parabéns, porque, assim que se
começou a falar nesse assunto, temos estado firmes, trabalhando e
discutindo. Estamos realmente todos de parabéns.

O Sr. Presidente - Pergunta da Cláudia Araújo ao Sr. Paulo Teodoro
de Carvalho: “A bacia do Rio Gorutuba abastece de água muitos
Municípios do Norte de Minas e também o perímetro irrigado do
Projeto Gorutuba. As informações do Igam estão desatualizadas, por
isso pergunto o que o Igam tem feito para minimizar a diminuição da
quantidade de água dessa bacia, visto que há um grande número de
rios intermitentes que diminuem a disponibilidade hídrica, pelo que se
pode prever, a curto prazo, conflitos para o uso da água”.

O Sr. Paulo Teodoro de Carvalho - Não há possibilidade de conflito:
a bacia do Gorutuba já é fruto de conflito há algum tempo, a ponto de
a outorga ter sido suspensa tanto a montante da Barragem Bico da
Pedra quanto a jusante. A outorga ali é da Agência Nacional das
Águas. O Rio Gorutuba é de dominialidade do Estado, mas o
gerenciamento dos recursos hídricos da Barragem Bico da Pedra, por
ser empreendimento do governo federal - da Codevasf, no caso -, é
feito pela ANA. O Igam tem investido nisso. No ano passado, por
exemplo, investiu, no Município de Janaúba, recursos que foram
retirados do orçamento do Igam, o que, aliás, pesou-nos
tremendamente. Chegamos ao final do ano com dificuldade financeira,
porque colocamos recursos nossos na revitalização do Rio Gorutuba.

Temos, em conjunto com a ANA, procurado realizar ações também
nos afluentes do Gorutuba. É preciso que isso seja feito. No entanto,
dispomos de poucos recursos para isso. Essas ações têm de ser dos
órgãos do Estado que trabalham com o setor produtivo e partir de
projetos da sociedade que compõe a bacia do Rio Gorutuba.

No ano passado, a Fhidro teve disponíveis R$20.000.000,00; neste
ano, R$55.000.000,00; e, para 2008, estão previstos
R$60.000.000,00, que começam a dispontar como possibilidade para
a revitalização dos cursos d’água. A sociedade da bacia do Gorutuba
poderá encaminhar projetos para a revitalização não só daquele rio,
como também de outros.
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Os recursos são pequenos, mas temos de correr atrás. A Regina
corre atrás. Ela deixou de falar do plano da bacia que está
estruturando como segundo elemento importantíssimo depois do
cadastramento dos 28 mil usuários das águas do Rio Pará. É um
instrumento imprescindível para a estruturação da agência de bacias,
que, por sua vez, é também imprescindível para a busca de mais
recursos em prol da revitalização de nossos rios. A Regina busca.
Busca do Fundo Nacional de Recursos Hídricos, da ANA, da
Codevasf, enfim, de todas as entidades que podem contribuir para a
revitalização da bacia do Rio Pará. Essa é uma tarefa do Comitê de
Bacias Hidrográficas. É preciso buscar lá também.

Não adianta bater só na porta do primo pobre, que se chama Igam.
Procuramos dar apoio, mas a nossa disponibilidade financeira é
pequena. Há muitos outros órgãos que têm recursos e falam em
revitalização, sobretudo em nome da transposição das águas do Rio
São Francisco. O recurso da revitalização tem-nos chegado a conta-
gotas. Às vezes, até nem é uma gota, mas meia. Então, temos de
bater na porta desses órgãos.

O Sr. Alberto Pêgo - Mais uma vez agradeço a oportunidade de
estar com vocês para tratar desses assuntos. Sei que a minha fala
não atacou, digamos assim, especificamente nenhum dos temas. Não
falei de nenhuma bacia em especial, mas tratamos de um problema
que precisa ser olhado, já que o nosso tema é a escassez. Abordei a
questão de como os Municípios fazem suas concessões de água e
esgoto para as companhias. Sei que vocês vivem um momento rico de
discussão acerca das atribuições da Copasa. A Assembléia tem
promovido debates importantes a respeito, os quais tenho
acompanhado do Espírito Santo. Temos de ficar atentos a isso. Como
os Municípios, que às vezes não estão tão bem aparelhados, podem
gerir o sistema de água e esgoto? Na hora de repassar a concessão
ao concessionário, o Município pode não ter preparo adequado para
saber exigir suas metas. Sugiro a esta Assembléia - estou arrumando
serviço para a equipe do Juscelino -, em momento oportuno, fazer
uma discussão a respeito disso. Em um Estado como Minas Gerais,
caixa d’água do Brasil, com 853 Municípios, dos quais 610 têm
concessão de água para uma companhia - não sei se há concessão
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para empresas particulares -, como isso é feito no dia-a-dia? Como os
Municípios transferem essa autonomia, essa titularidade, essa
responsabilidade a uma concessionária? É muito importante ser isso
verificado, pois é no dia-a-dia do Município que a batalha da escassez
está se dando.

Estou à disposição. Quem for visitar o Espírito Santo e quiser comer
uma moqueca conosco à beira da praia - vocês são freqüentadores
assíduos do nosso Estado - pode procurar-nos. É um grande prazer
estar aqui com vocês. Um grande abraço.

O Sr. Dalto Fávero Brochi - Gostaria, mais uma vez, de agradecer a
oportunidade que nos foi dada para trazer um pouco da nossa
experiência. A nossa região está bem-estruturada. Como disse, a
situação fez com que nos organizássemos e nos mobilizássemos. Os
Municípios, a sociedade, os governos estaduais e federal têm unido
esforços e dado colaborações. Hoje os usuários pagam pelo uso da
água, com baixa inadimplência. Trata-se do resultado de um trabalho
de conscientização e de mobilização feito durante os últimos 15 anos,
pelo menos; no entanto, consegue-se esse retorno a duras penas. É o
trabalho, por exemplo, da Regina Greco, do Alberto, ou seja, batalhar,
batalhar e batalhar. É necessária a união, além da busca de forças e
de recursos disponíveis. É difícil acessá-los, mas temos de buscá-los
sempre e conseguir aplicá-los.

Parabenizo a Assembléia pela organização, principalmente o Fórum
Mineiro dos Comitês, que tem lutado por agregar todos os comitês
mineiros em busca do fortalecimento desse sistema de gestão. Muito
obrigado.

A Sra. Regina Greco - Quero trazer algumas informações para o
nosso convidado do Espírito Santo sobre a Bacia do Pará, referentes
à captação de águas e ao lançamento de esgoto. Na Bacia do Pará,
no Município de Araújo, existe uma empresa privada chamada Sanaje,
responsável pela captação de água, pelo tratamento do esgoto e pelo
lixo do Município. Há 18 Municípios com sede na bacia servidos pelo
Saae. Os outros 17 Municípios são servidos pela Copasa. Tenho um
mapa de diagnóstico que mostra que algumas cidades têm tratamento
de esgoto. A maioria delas já resolveu seu problema em relação à
captação. O tratamento de esgoto é o grande conflito de águas na
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Bacia do Pará, principalmente quando juntamos Divinópolis, Pará de
Minas e Itaú. São 75 mil habitantes em Itaúna e 78 mil habitantes em
Pará de Minas. Todo o esgoto cai no São João. A tecnologia atual é
utilizar os interceptores em vez das fossas antigas. Ao invés de ele
estar disperso, está concentrado. A maioria já conseguiu colocá-lo
concentrado, e a poluição, no lugar de lançamento, triplicou ou
aumentou mais.

Na minha consideração final, a pedido do Dr. Paulo Teodoro, quero
falar sobre o Plano Diretor da Bacia do Pará, que está sendo
executado por intermédio de um convênio da Codevasf. O Projeto
Água e Vida trabalhou muito com a Bacia do Rio Pará, nos sistemas
“archview” e GPS, que o Estado nem conhecia em 2001. Foi muito
bom. O comitê deliberou algumas ações prioritárias na bacia. Uma
delas era a construção do plano diretor e seu documento.

A Codevasf agraciou-nos com recurso financeiro, e estamos fazendo
um diagnóstico ambiental desde junho de 2006. E daí vêm as
dificuldades. O governo de Minas não tem dados sobre as águas
subterrâneas do Estado, mas faremos uma cobrança, para que isso
mude. Por outro lado, os dados sobre geomorfologia também estão
contidos num mapa em papel, e não existe digitalização nem
processo. É um para cem mil. Então, há dificuldade para cruzarmos os
dados.

Essas dificuldades do plano diretor levaram a um atraso de seis
meses no cronograma com a Codevasf. Tivemos uma reunião e
espero que, até a próxima semana, consigamos saber o que foi
obtido. Há um grande esforço dos técnicos do Igam, dos membros do
comitê e de diversos setores para buscar esses dados, mas há uma
dificuldade enorme para compilá-los. Quem aventurar-se a fazer um
plano diretor, não pense que é fácil. Mais de mil pessoas participaram
dos três “workshops” e ficaram das 8h30min às 17h30min discutindo,
o que nos deu uma vontade grande de traduzir os projetos e os
conflitos em documentos para serem executados.

Todos esses projetos de que estamos falando são conclusões de
ações de continuidade da bacia, que foi feita em 2002, por meio do
Projeto Água e Vida, que era o sistema de gestão para a bacia.

O plano diretor envolve o cidadão, o usuário. Ao cruzarmos os
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dados técnicos e os conflitos da água transformando isso em projetos
e ações e calcularmos os custos, enfrentaremos outra dificuldade:
suprir a necessidade da demanda, que é outro problema para o
Estado, que precisa preparar-se. Não adianta levantar dados, colocá-
los no papel, mas não se chegar a ações executivas.

Esse é outro problema que os comitês enfrentarão de agora para a
frente. Cada bacia tem a sua peculiaridade. Necessitaremos de muitas
pessoas trabalhando para todo o Estado. Sabemos que lá, em
primeiro lugar, foi discutido o problema do esgoto. Em segundo lugar,
resíduos sólidos. O terceiro problema forte é terra dentro da caixa de
rios e cursos d’água. Esses três problemas ficaram visíveis.

Assim que todos os dedos do governo conversarem em uma mesma
mão - IEF, Igam, Copasa, Cemig, Emater, Feam -, essa força levará a
uma modificação das águas de Minas, no sentido de qualidade e de
escassez. Deixo aqui essa perspectiva, para que, nos próximos anos,
não tenhamos apenas documentos, mas também recursos financeiros
para executarmos esses projetos, que são os anseios de cada comitê.

O Sr. Presidente - Regina, qual é o custo disso?
A Sra. Regina Greco - O custo para desenvolver um projeto de plano

diretor está em torno de R$600.000,00. Não é menos que isso numa
bacia semelhante à do Pará, com 12.500 habitantes. Existem comitês
que não têm sistema georreferenciado. Então podem colocar mais
R$600.000,00 para sua criação. Sem um sistema georreferenciado,
sem um banco de dados, ficará difícil fazer isso.

Para mim, essa é uma das prioridades do governo, ou seja, fazer
com que cada comitê tenha sua estrutura, seu escritório. O que mais
desejo é que o governo tenha lá uma Secretária eficiente, porque fica
um bate-bola durante todo o tempo. Tenho pouquíssimo tempo para
ficar lá dentro. Sempre que chego lá, brinco dizendo: hoje é o dia da
descarga, você faça isto e aquilo. Essa situação nos desgasta, porque
não temos tempo suficiente para resolvermos os problemas. Não sou
funcionária pública, não pretendo ser funcionária pública. Preciso que
o governo mantenha lá uma Secretária eficiente, que resolva os
problemas. Temos quase 100 pedidos de pessoas que desejam
cadastrar-se como usuários de águas. Não tenho recursos financeiros
nem pessoas para atenderem aos telefonemas e darem verdadeiras
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aulas aos interessados.
Os embriões do Igam precisam ser formados. Acredito que os lucros

serão bons para Minas, mas os comitês precisam de uma estrutura
mínima. No início da descentralização do sistema, propus que a sede,
a sala do comitê não ficasse numa casa separada da casa em que o
governo estava instalando um Copom regional. O próprio pessoal do
governo rejeitou várias vezes a minha proposta. Cansei.

Se desejarmos melhorar a estrutura, precisamos unir forças. Cada
um deve deixar seu orgulho pessoal de lado, passar para a
simplicidade e juntar forças. Caso contrário teremos problemas sérios
em Minas no que diz respeito à água. Isso não irá demorar muito. Em
nossa bacia, que tem uma demanda muito grande de siderurgia,
agricultura, irrigação, bovinocultura de leite, suinocultura e avicultura,
como principais bens econômicos da bacia, vamos ter conflitos sérios.

Vamos ter conflitos sérios, como já tivemos em Pará de Minas, como
está havendo em Carmo da Mata e em Divinópolis. Depois o governo
diz que não sabia, mas não é verdade. Por que ele criou o comitê?
Não criou um braço seu, executivo e deliberativo? Se colocarem
pessoas com boa-vontade para empreender ações e lhes derem
funções, vamos conseguir. Essa experiência do comitê com o
Município é muito salutar. Se não houver uma boa convivência com o
Município, não se consegue resolver nada. Se não se fizer uma
grande parceria, fica difícil. E aí entra a Assembléia, que aprova os
recursos financeiros para cada órgão do governo. Vem também o
papel da Assembléia de estruturar os funcionários para as áreas
relativas às águas. Tivemos uma experiência ruim com o DNER; não
deu tempo de mencionar, mas eu queria deixar registrada. O DNER
foi membro do comitê por dois mandatos. Um dos maiores causadores
daquele volume de terra nos cursos de água é o DNER. E os técnicos
não estão nem aí para o comitê de bacia. Eles foram eliminados do
comitê de bacia. Dentro da Secretaria de Obras, dentro do DNER, que
são órgãos estaduais, não só na saúde, não só na Emater ou em
outros órgão de governo, tentamos trazer o DNER, que aqui é o DER.
Você ligava para os engenheiros, e eles diziam que tinham problemas
mais sérios. Mas, na hora de causar o dano ambiental, era o primeiro
a estar lá. Então, é muito importante essa relação entre todos.
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Deixo aqui essas palavras e esse sério compromisso não só com as
águas do Pará, mas de toda Minas Gerais para o João Leite, já que
ele cresceu e se fortificou com as águas daquele rio; compromisso de
tentar reverter isso e sensibilizar a equipe nova do DER, para que
tenha mais consciência para não só jogar uma terrinha no lugar que
ficou o buraco. Nossas águas mudaram de comportamento. No
começo do ano, em Divinópolis, houve dia em que choveu 70mm em
3 horas, 50mm, em 2,5 horas de chuva. Quer dizer, o comportamento
anterior era chuva de 70mm em 5 dias. Quando menina, apanhei
muito por andar na chuva morna, aquela que entra na terra e faz
recarga para o lençol freático. Agora a chuva vem toda de uma vez, as
nossas estruturas não agüentam e nem os nossos cálculos de
drenagem. Aqueles estudos antigos dos hidrólogos viraram um nada
com essa mudança de comportamento da água. Nós também temos
de mudar o nosso comportamento. Agradeço por estar aqui. Pelo que
o João Leite disse, este evento terá divulgação pela televisão, que
hoje tem um papel fundamental na vida das pessoas. Esse processo
de transformação e de mudança de comportamento, em que cada um
de nós assume sua responsabilidade com a água, é fundamental para
que continuemos tendo esse bem. Nosso lema do plano diretor é:
Água, sabendo usar não vai faltar. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - A organização da manifestação contra a
transposição do Rio São Francisco informa que já temos uma grande
presença de pessoas na praça, para o início da marcha. Com a
palavra, o Sr. Reinaldo Caetano, Presidente do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Araguari, para as suas considerações finais.

O Sr. Reinaldo Caetano - Gostaríamos de agradecer o convite e de
deixar registrado o nosso pleito de um empenho maior do Dr. Paulo
Teodoro sobre o nosso contrato de gestão, porque ele é muito
importante para dar continuidade aos nossos trabalhos. Queria
parabenizar o Fórum Mineiro por mais este evento, juntamente com o
Igam e a Assembléia Legislativa, pelo apoio a tão importante
realização.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o nosso coordenador, Dr. Paulo
Teodoro de Carvalho, Diretor-Geral do Igam, para as suas
considerações finais.
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O Sr. Paulo Teodoro de Carvalho - Antes de proferir minhas
palavras finais, quero fazer algumas considerações acerca do que a
Regina abordou. É muito importante termos pessoas de mangas
arregaçadas 30 horas por dia, como a Regina, pois o seu dia tem, no
mínimo, 30 horas. As pessoas têm de ter paixão pela vida. E paixão
pela vida envolve a paixão por tudo aquilo que nos envolve. A Regina
consegue fazer isso em relação à água, envolvendo as pessoas e
fazendo com que se apaixonem pela causa. Aliás, nesta Mesa temos
outros exemplos disso. O Alberto Pêgo é outro que tem toda essa
paixão, especialmente pela Bacia do Rio Doce, na porção de Minas
Gerais e do Espírito Santo. Da mesma forma, o Dalto Fávero, no PCJ,
lá em São Paulo, junto com o Moreti e o Chicão. Acho que o Chicão
não deita nem para dormir, ele fica ligado na tomada 220V 24 horas
por dia, gesticula, fala, levanta. É um legítimo descendente de italiano
e espanhol, fala com os braços, com os dedos, com as pernas, com
tudo. O Reinaldo Caetano, da Bacia do Araguari, é outra pessoa
irrequieta, constantemente correndo atrás de tudo. Reinaldo, pode
ficar certo que o seu contrato de gestão vai sair. Ele está na reta final.
Dependemos do Departamento Jurídico, e nem sempre ele anda no
compasso que queremos. Mas precisamos agir com todo o zelo para
que as ações do Comitê não sejam nulas de direito.

A Regina falou aqui em mais recursos por parte dos órgãos
gestores. Isso não é fácil, porque trabalhamos com um orçamento
muito limitado. Se tivéssemos que estender esse cadastramento
universal que ela fez no Rio Pará para 30 comitês de bacias
hidrográficas, precisaríamos de recursos na ordem de
R$150.000.000,00. Para fazermos os 30 planos diretores,
precisaríamos de recursos na ordem de R$15.000.000,00. Para
fazermos o sistema de informação dos 30 comitês, precisaríamos de
R$R20.000.000,00. Para caminharmos para a estruturação das
agências de bacia - o Paulo Maciel poderá ajudar-nos -, precisaríamos
de mais uns R$20.000.000,00 nos 30 comitês. Ou seja, no total,
precisaríamos de mais R$200.000.000,00. O orçamento do Igam é de
R$3.000.000,00. Então, temos de fazer o milagre da multiplicação dos
pães e correr atrás de outros recursos. Regina, estamos ganhando a
possibilidade da criação efetiva dos núcleos em cada uma das 11
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secretarias que se reúnem conosco no Conselho Estadual de
Recursos Hídricos. Isso nos abrirá uma perspectiva muito grande,
quando as Secretarias da Agricultura, de Desenvolvimento
Econômico, de Ação Social, de Educação, de Saúde, as 11
Secretarias que têm assento no Copam e no Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, discutirem conosco as políticas de agropecuária, a
exemplo do que foi discutido na Mesa anterior à nossa. Também
quando discutirmos as políticas energéticas, de educação e as várias
políticas do Estado que compõem os 50 projetos estruturadores que
foram definidos nesse segundo choque de gestão do governo Aécio
Neves, só assim vamos deslanchar na política ambiental do Estado e
nas políticas de recursos hídricos, florestal e em várias outras de que
necessitamos.

Estes setores têm de dialogar desde o planejamento até a
execução. Aí, sim, o comitê de bacia hidrográfica será chamado para
dialogar na formulação de todas essas políticas, e caminharemos para
a consecução e consolidação do nosso programa de gestão de
recursos hídricos. Só assim, estaremos falando a mesma linguagem,
em volta da mesma mesa, com aquela transversalidade de que a
Ministra Marina Silva e o Secretário José Carlos Carvalho tanto falam,
a desconcentração e essa transversalidade. Caminhamos para isso.
Confio nisso. Também sou igual a você, um batalhador e, mais do que
ninguém, doido para que isso possa acontecer e possamos consolidar
essa política de gestão no Estado. Muito obrigado a todos vocês, à
platéia que esteve aqui, participando efetivamente, até agora,
concorrendo com a fome, que, tenho certeza, está rondando todos
nós. Ainda há o nosso convite para a passeata até à sede do Ibama,
na Avenida do Contorno. É uma caminhada curta, mas muito
significativa e importante para todos nós. Ao encerrarmos esta Mesa,
vamos todos para lá. Muito obrigado, Deputado João Leite.

O Sr. Presidente - A Assembléia Legislativa, a Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o Instituto Mineiro
de Gestão das Águas, o Fórum Mineiro de Comitês de Bacias
Hidrográficas e o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Minas Gerais manifestam seus agradecimentos às
autoridades que participaram deste debate, ao público em geral e aos
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telespectadores da TV Assembléia.
Encerramento

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as reuniões especiais de logo mais, às 14 e às 20
horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/3/2007

Presidência do Deputado Eros Biondini
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr.
Mauro da Costa Val - Palavras da Sra. Patrícia Helena Gambogi
Boson - Palavras do Sr. José Cláudio Junqueira - Palavras do
Promotor de Justiça Alex Fernandes Santiago - Designação de
Coordenador - Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Almir Paraca - Carlin Moura - Eros Biondini.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Eros Biondini) - Às 14h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Almir Paraca, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os
Exmos. Srs. Paulo Teodoro de Carvalho, Diretor-Geral do Instituto
Mineiro de Gestão das Águas - Igam - e Coordenador dos debates; e
Mauro da Costa Val, Coordenador-Geral do Consórcio Intermunicipal
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba - Cibapar -; a Exma. Sra.
Patrícia Helena Gambogi Boson, Assessora de Meio Ambiente da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -; e os
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Exmos. Srs. José Cláudio Junqueira, Assessor Especial da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e
Promotor de Justiça Alex Fernandes Santiago, Coordenador das
Promotorias de Justiça da Bacia do Rio São Francisco.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização do VI Fórum

das Águas para o Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, com
a apresentação do painel “Governança Ambiental na Gestão das
Águas”.

Palavras do Sr. Presidente
Boa tarde, senhoras e senhores. Saúdo a todos, não apenas os que

aqui se encontram, mas também os que nos acompanham pela TV
Assembléia, esse especial meio de comunicação. A multidão dos
diversos cantos de Minas Gerais assiste a esse importante fórum.

Sinto-me honrado por presidir este último debate. Acompanhei as
reuniões preparatórias e percebi a dedicação, o empenho e a luta dos
organizadores para cumprirem as metas e os objetivos propostos. Ao
chegar ao final deste grande encontro, tenho a certeza de que não
apenas os objetivos foram alcançados, como houve um sucesso muito
grande. Todos os que participaram, palestrantes e palestritas, estão
de parabéns.

O tema deste evento é tão especial e importante que estamos certos
de que, ao sair daqui, encontraremos os mesmos problemas, as
mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos; sairemos daqui
transformados, com conhecimento e consciência.

Dessa forma, tudo também pode ser mudado. Espero que sejamos
instrumentos dessa mudança, encontrando as realidades da maneira
que deixamos; porém chegando lá com um jeito diferente de olhar, de
pensar e, sobretudo, de agir.

No encerramento do último painel deste brilhante fórum, antes de
passar a palavra ao palestrante, gostaria de citar uma passagem linda
e muito conhecida da vida de Santo Antônio, que veio agora à minha
mente e ao meu coração. Ele foi considerado um dos maiores
pregadores do Evangelho; aliás, tem a sua língua preservada até hoje.
Quer dizer, o seu corpo deteriorou-se, mas a sua língua é uma relíquia
que corre o mundo inteiro, como se fosse a de uma pessoa viva tal
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era a força da sua pregação. Numa determinada ocasião, o povo e a
própria Igreja se fecharam ao ouvi-lo falando de um tema muito
importante. Após essa rejeição, Santo Antônio foi até a beira de um rio
e começou a pregar. Conta a história que, de repente, as águas
começaram a se mexer; e os peixes, a pular e, mais que isso, a expor
as suas cabeças com suas guelras para fora da água. E ali realmente
um cardume enorme de peixes acompanhou a pregação de Santo
Antônio.

Isso veio à minha mente agora para percebermos que muitas vezes
os homens estão fechados, mas a natureza se abre quando essa
palavra de vida é proclamada. Essa história é um incentivo para todos
e um exemplo a seguirmos.

Palavras do Sr. Mauro da Costa Val
Boa tarde a todos. Sr. Coordenador, preparei uma apresentação,

mas depois verifiquei que seria interessante haver uma outra. As duas
são curtas. A contextualização do tema será feita por alguém da
sociedade civil - uma ótica da sociedade civil. Não me encaixo entre
aqueles que são representantes, na sociedade civil, de grupos
corporativos legítimos nem dos sindicatos. Talvez esteja um pouco
mais próximo dos movimentos ambientalistas. Essa é a ótica que
transparecerei aqui.

Quando o Departamento de Recursos Hídricos - DRH - transformou-
se em Igam, estávamos assessorando o Dr. Sebastião Virgílio,
Diretor-Geral. Na época, eu representava o Igam na formação do
Ceivap e discutimos profundamente o que seria cadastramento de
usuários. Realizamos muitas reuniões com amigos de Juiz de Fora e
tivemos o prazer de conviver com o Sr. Jerson Kelman e a Dra.
Marilene, do Rio. Tivemos dúvidas sobre o que seria cadastramento
de usuários - isso em 1996. Já estamos há 11 anos da primeira
discussão que tivemos no DRH sobre o que seria cadastramento de
usuários; pouco antes desse órgão tornar-se Igam. Uma outra
discussão importante é o custo-efetividade, que vai além do custo-
benefício. Em 2004, discutimos o custo-efetividade.

Quero dizer aqui o que penso ser duas verdades. A primeira delas é
que todo rio é um ser vivo, todo rio tem uma capacidade de
assimilação, tem como receber um volume de carga e ainda manter-
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se vivo. A segunda é que, nos últimos anos, quando a Assembléia
ainda fazia audiência pública para discutir o destino do Orçamento do
Estado, ouvindo a sociedade - as últimas audiências públicas
realizadas por esta Casa -, salvo engano, 70% do que a sociedade
pediu para investimento estavam destinados à questão ambiental,
água e saneamento. Mais de 90% da população quer rios despoluídos
e com saúde.

Como estou fazendo a contextualização desse tema, há de ser
questionado se os princípios da Lei nº 9.433 realmente estão sendo
respeitados e se a administração pública está proporcionando esse
pacto, para que os entes partícipes desse sistema atuem para
respeitar os princípios e chegar a um cenário de descentralização e de
participação. Achei importante questionar o que seria a participação
da sociedade nas políticas públicas. Tenho quatro definições. A
primeira é uma definição oficial do Banco Mundial do que é
participação da sociedade nas políticas públicas: “É um processo
através do qual os agentes influenciam e compartilham o controle
sobre iniciativas de fomento, decisões e recursos que os afetam”. Do
ponto de vista de uma organização canadense de gestão ambiental,
participação da sociedade nas políticas públicas “é um processo onde
o público participa na identificação e solução de problemas, tomando
decisões e planejando o futuro”. Do ponto de vista de um comitê do
Texas, EUA, “a meta do processo de participação pública é a
aceitação dos agentes com relação ao plano regional das águas”.
Vejam a sutileza: aceitação dos agentes. Aqui, parece-me que já
consideram os agentes objeto e não sujeito da história.

Por fim, o que considerei mais próximo do que entendemos do que
seja participação da sociedade nas políticas públicas é uma definição
do Conselho Nacional de Pesquisas dos EUA: “...A participação é
crítica para assegurar que toda informação relevante seja incluída e
sintetizada para considerar os interesses das partes envolvidas.
Todos que possam ser afetados em situação de risco devem ser
suficientemente informados, envolvidos e participar efetivamente na
tomada de decisão”.

É importante abordarmos esses conceitos, porque, apesar de
termos consenso no entendimento dos princípios da lei, temos pontos
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de vista diferentes, de acordo com a pessoa, com a situação, com o
contexto. O ponto de vista pode afetar o conceito e a dinâmica.
Induzimos a questão de qual seria o nosso estilo, se os nossos
decisores consideram os valores e as preferências da sociedade.

A administração da coisa pública atende ao princípio da
imparcialidade? Quais as causas do descrédito nas instituições
públicas? Falha nas instâncias decisórias? Desconhecimento dos
problemas, custos e benefícios envolvidos? Nessa primeira
apresentação, temos a visão de um dos grupos que participam pela
sociedade civil, o qual represento. Para nós, em Minas Gerais, há uma
opção por se trabalhar de acordo com a Lei da Gestão Ambiental, de
1981, cujo modo operante é burocrático, hipernormatizador e
centralizador, em detrimento do modelo da Lei nº 9.433, mais recente,
que já é um modelo gerencial de Estado um pouco diferente, um
modelo chamado sistêmico de gestão participativa, que prima pela
conversa, pela negociação, pela informação, que descentraliza e
compartilha as decisões. Pergunto o porquê dessa insistência. Se é
preciso mudar, onde mudar? É uma questão de estilo do
administrador ou de conceitos? Entendemos que seja participação e
descentralização.

E a última pergunta dessa apresentação: devemos entender o
Estado como servidor, ou quem está no Estado se serve dele ou
atende às demandas do fortalecimento do sistema estadual de
gerenciamento e recuperação das bacias hidrográficas?

Vou passar rapidamente os “slides” de um trabalho do Consórcio
Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba, que serviu
para responder a uma missão técnica do Banco Mundial no processo
de análise do programa de revitalização urbana e ambiental da Bacia
do Rio Betim. Esse trabalho respondeu perguntas da Diretoria de Meio
Ambiente do Banco Mundial. A Prefeitura Municipal de Betim está
fazendo uma intervenção forte para tratar 100% dos esgotos da
cidade de Betim. Esse estudo foi apresentado há alguns anos e
respondeu à altura os questionamentos da Diretoria de Meio Ambiente
do Banco Mundial.

Disse que tínhamos duas dúvidas: o objetivo do cadastramento de
usuários e a questão do custo-efetividade. O que é custo-efetividade?
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Temos o hábito de falar em custo-benefício. Fizemos uma aplicação
de um modelo matemático que equaciona oxigênio dissolvido em
qualquer curso d’água. Se tivermos um monitoramento, uma base de
dados observados de 5 a 10 anos, podemos modelar aquele rio. No
nosso computador, temos a vida do rio. Se soubermos quem está
lançando ou retirando coisas, conseguiremos estabelecer uma política
para dizer que teremos 5, 3, 6 ou 7mg por litro de oxigênio dissolvido
no rio. Isso foi feito para 243km do Rio Paraopeba e em várias
centenas de quilômetros de afluentes nesse trecho do Rio Paraopeba.

Fizemos um trabalho cujo objetivo específico era efetuar prognóstico
dos cenários futuros.

Esse trecho em que há essas retas é de Belo Vale até um pouco
antes de Caetanópolis. São 243km do Rio Paraopeba, e há sete
pontos de monitoramento feito pela Feam e pelo Igam relativamente à
qualidade e à quantidade de água. Nesse trecho temos 20 Municípios,
sendo um deles Betim, que, assim como os outros, lança seus
esgotos no rio. E a população desses 19 Municípios, se somada, é
maior que a de Betim. Então, para essa posição simulada aí, tínhamos
670 mil habitantes.

Ao fazer esse trabalho, começamos a entender a importância do
cadastramento de usuários, a importância de se conhecer para poder
administrar. Como o rio é um ser vivo, para manter sua saúde desde
sua nascente até sua foz, é preciso sabermos o que nele se joga e o
que dele se tira e se há alguma alteração de regime. Não há outra
forma de administrar se não se fizer esse trabalho. Aliás, isso está
previsto em lei.

Esse trecho de modelagem foi de 243km. Ali está mostrando o
quilômetro zero, que é em Belo Vale. Há vários lançamentos e várias
cidades de cursos d’água, além de afluentes e lançamentos de esgoto
e captação de água. Tudo isso foi considerado nesse trecho.

Não entrarei em muitos detalhes, mas os senhores podem notar que
os principais mananciais da bacia do Rio Paraopeba estão
representados. Esse rio é o principal fornecedor de água para o
abastecimento público de toda a região metropolitana, e ali estão
representados esses mananciais da Copasa.

Não entrarei na questão técnica. O que regula a vida de um rio é o
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fato de ele ter oxigênio dissolvido ou não, e sabemos que duas coisas
regulam o oxigênio dissolvido no rio: o que nele se lança de orgânico
e sua área de contato com a atmosfera: se for raso e largo, terá uma
capacidade de autodepuração maior; se for estreito e profundo, essa
capacidade será menor; se for um rio todo “encachoeirado”, será um
verdadeiro tratamento de esgoto natural, ou seja, pode-se jogar o
esgoto que ele conseguirá reairar-se.

Nesse quadro, temos o oxigênio dissolvido na vertical e os
quilômetros na horizontal. Aqueles pontinhos de cor azul são todos os
dados observados ao longo de 10 anos de monitoramento feito pela
Feam e pelo Igam. Fizemos a calibragem do modelo de forma a
prever o seguinte: quatro cenários futuros. Se, para essas 20 cidades,
não implantarmos tratamento de esgoto nenhum, o que haverá de
oxigênio dissolvido? Haverá peixe ou não daqui a cinco anos no rio
sem tratamento de esgoto nenhum? Se fizermos tratamento de esgoto
sanitário para todas as cidades, exceto Betim, qual será a situação de
oxigênio dissolvido? Se fizermos tratamento primário somente para
Betim, reduzindo 40% da carga orgânica, e se fizermos tratamento
secundário somente para Betim, com redução de aproximadamente
90% da carga orgânica, o que acontecerá?

É possível fazermos isso para todos os rios de Minas Gerais. É
possível prevermos e alocarmos recursos em políticas públicas para
fazermos um prognóstico e sabermos se haverá peixes, dourado,
surubim, cascudo, etc. - o cascudo gosta do fundo do rio, precisa de
2mg por litro; já o dourado precisa de mais oxigênio dissolvido.
Podemos estabelecer a qualidade ambiental que queremos para o
curso d’água e quanto estamos dispostos a pagar por isso.

Quais foram os resultados que alcançamos aí?
Se não tratarmos esgoto de nenhum dos rios, teremos, no máximo,

3mg por litro de oxigênio dissolvido no Rio Betim. Esse estudo foi
realizado há 4 ou 5 anos. Se tratar o esgoto, em nível secundário, de
todos os rios, exceto do de Betim, conseguiremos subir o oxigênio
dissolvido do rio de três para menos de quatro. Não melhorará em
quase nada as espécies de peixes; terá somente o cascudo e os que
gostam de pouco oxigênio dissolvido. Isso, se tratarmos os 19
Municípios, exceto Betim. A população somada dos 19 Municípios é
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bem maior que a de Betim.
Se tratarmos Betim, em nível primário, teremos mais oxigênio

dissolvido do que se tratarmos das 19 outras cidades. E se tratar, em
nível secundário convencional, só a sede urbana de Betim,
atenderemos à Classe 2, que é ter, no mínimo, 5mg por litro no Rio
Paraopeba.

Em relação às duas dúvidas anteriores, uma de 1996, em que não
sabíamos para que serviria o cadastramento de usuários de água e
por que conhecer o que se joga no rio ou o que se tira dele, com esse
estudo, chegamos à conclusão de que é fundamental fazer o
cadastramento de usuários. Não se consegue alcançar nenhuma
efetividade, nenhum sucesso em relação à recuperação da qualidade
das águas de rios se não souber o que dele se tira e o que nele se
joga. É praticamente impossível, a não ser que se queira gastar muito
dinheiro, e dando tiro no escuro. Sem conhecer não é possível
administrar.

A segunda constatação é que a aplicação de ciência e tecnologia
estão disponíveis na sociedade, de fácil acesso. Há instituições que
têm essa ciência e essa tecnologia, o que nos possibilita alcançar
efetividade na política pública, ou seja, obter resultado na qualidade
ambiental aplicando número menor de recursos.

Quanto às decisões de onde aplicar recursos em ETEs, a atual
tomada de decisão não considera o ser vivo rio. A decisão é tomada
em razão de uma força política, de um grupo de Deputados ou por
decisão de algum administrador. A partir desse tipo de ciência
aplicada, é possível gastar menos e obter melhores resultados.
Realizando esse tipo de análise, é possível dizer se tal peixe voltará a
tal rio. Assim, respondemos a outra dúvida, de 2004, sobre o que seria
custo-efetividade. Muito obrigado.

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

Palavras da Sra. Patrícia Helena Gambogi Boson
Boa tarde, Deputado Eros Biondini, na pessoa de quem

cumprimento os demais membros da Mesa e as autoridades, colegas
das águas e presentes. Agradeço à comissão organizadora o convite.
Não trouxe uma palestra, uma exposição, pois entendi o convite como
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um debate do tema.
Com o tema “Governança ambiental na gestão das águas” e com a

referência da palestra do Mauro da Costa Val, conhecido por todos
nós como atuante em recursos hídricos, entendo que, primeiro,
devemos falar sobre governança, governo e governabilidade.
Governança não é o mesmo que governo.

A partir da palestra do Mauro, é fácil exemplificar a diferença dos
conceitos. Ao falar em cadastro de usuários, fala, na verdade, sobre
um dos instrumentos do sistema de informação, colocado pela
políticas nacional e estadual de recursos hídricos. A informação é um
instrumento claro de governabilidade. Sem informação, não há
governabilidade sobre nenhum processo, seja na gestão das águas,
seja em qualquer outra. Comparemos com a nossa conta bancária: se
não tivermos os lançamentos, jamais saberemos como administrar a
conta bancária. Logo, a informação tem a ver com governabilidade.

O rio despoluído, por sua vez, passa pelo nosso desejo, pela nossa
vontade, pelo nosso ideal, e isso tem relação com governança. É o
ideal da sociedade e o que ela pretende para aquelas águas, o que
está muito bem expresso na política nacional de recursos hídricos por
meio de dois instrumentos: o Plano de Recursos Hídricos e o
enquadramento pelo uso das águas. Ambos expressam um ato de
governança, ou seja, quando a sociedade traz para si o desejo, a
vontade de transformar uma realidade.

Mauro, permita-me discordar de você quando questiona se os
governos estão dando isso ou aquilo. Participação e descentralização
são princípios básicos da governança. Para haver governança, o
princípio básico é a participação; para haver participação, o princípio
básico é a descentralização. Esses são os princípios básicos da
política nacional de recursos hídricos. Entretanto isso é conquista
social. Não há que se perguntar se o governo deu isso ou aquilo.
Deve-se perguntar se a sociedade está pronta, se está desejosa de
exercer a governança, o que significa trazer para si a
responsabilidade, deveres e o desejo de compartilhar
responsabilidades, e não benefícios.

A pergunta é: a sociedade quer realmente isso ou se conforma,
conforta-se com o governo centralizador, que decide e que para ela



2595

traz ônus e bônus. Essa pergunta deve ser feita: a sociedade prefere
ter no governo o que vai distribuir uma benesse ou deseja realmente
dividir a responsabilidade da gestão de um bem público, que é a
água?

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, no
qual se baseia o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos - Lei nº13.199 - é um sistema de governança ambiental.

Quando falamos em governança ambiental nas águas, falamos na
implementação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos. Ele configura totalmente o que seja uma governança, seja
porque tem instrumentos de comando e controle, como a outorga e a
fiscalização, significando a governabilidade do sistema, seja porque
dá a maior parte de toda a decisão a respeito das águas à sociedade,
que tem governança sobre o que deseja. Hoje, em Minas Gerais, todo
o sistema legal está preparado para que a sociedade tenha essa
governança. Todo Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, finalizado com o decreto que regulamentou a cobrança pelo
uso da água, já deu para a sociedade os instrumentos regulatórios,
gerados por esta Casa, que construiu a Lei nº 13.199, adaptada da Lei
nº 9.433. Muitos Estados não fizeram isso, como São Paulo, que deixa
a desejar porque não se adequou à política nacional. Mas esta Casa
tomou para si essa responsabilidade e o fez.

Portanto, o Estado de Minas está preparado para que a sociedade
tenha governança sobre suas águas. Não mais precisa apostar
apenas nas questões de comando e controle, porque tudo está
regulamentado. Se as coisas não estão caminhando, deve-se
perguntar se a sociedade está realmente querendo fazer isso ou se
prefere esperar que o Estado o faça. Temo que prefira que o Estado o
faça por ela. Cobrar e jogar pedras em telhados de vidro é muito mais
fácil que manter nossos próprios telhados de vidro. Hoje, todo sistema
de gerenciamento de recursos hídricos está constituído para que a
sociedade tenha governança sobre as águas.

Tenho uma experiência muito salutar na gestão de recursos
hídricos, seja porque sou membro do Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, seja porque participo como titular de alguns Comitês de
Bacias Hidrográficas na ponta desse sistema. Tenho uma vivência
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privilegiada da implementação do sistema de ponta a ponta. Trata-se
de um exemplo que deveria ser mais difundido, o do Comitê de
Integração da Bacia do Rio Paraíba do Sul - Ceivap -, do qual o Sr.
Paulo Valverde, aqui presente, também é membro. O Ceivap instituiu
a cobrança pelo uso da água desde 2003. Hoje os usuários pagam, e
há uma aplicação decidida de mais R$6.000.000,00 para melhoria da
quantidade e da qualidade das águas. Há obras significativas para
melhoria dessa quantidade e qualidade das águas, como o tratamento
de esgoto em Jacareí e o aporte de recursos para tratamento de
esgoto em Juiz de Fora. Ou seja, a sociedade, no Ceivap, assumiu a
responsabilidade de fazer a gestão de recursos hídricos. Ainda é
muito pouco, porque todo sistema começa devagar, até para atrair
adeptos. O preço da água ainda não é condizente com seu verdadeiro
significado econômico, nem todos os usurários participam
efetivamente, mas o sistema caminha a passos largos para dar certo.
E já há conquistas maravilhosas em prol das águas da bacia.

Pergunto aos Srs. Pedro, Paulo Teodoro e Alex: por que, até hoje, o
sistema público ainda não assumiu o Sistema de Gerenciamento de
Recursos Hídricos como referência para os demais sistemas de
gestão do Estado? Por que até hoje o poder público não incorporou
essa saída para o Estado resolver os seus problemas, com uma
amplitude de capacitação técnica adequada e condições financeiras
para dar respostas à altura que a sociedade deseja? Por que até hoje
esse sistema pesa não só no Estado de Minas Gerais, mas em todo o
Brasil, enfrentando dificuldades de implementação, reconhecimento,
enfim, de toda ordem?

Geralmente, os órgãos de gestão de recursos hídricos são os que
ficam por último na definição das suas diretorias e na decisão sobre
se farão ou não realizar mais concursos para compor o quadro
técnico. Esses órgãos estão sempre renegados a segundo plano.
Talvez isso ocorra porque a sociedade não reclame com o vigor
necessário a sua participação nesse processo. A lei se abriu para a
sociedade e deu-lhe todo o instrumento para governança nesse tema,
mas a própria sociedade não o assume.

Gostaria efetivamente de entender a situação, pois esse sistema é
parceiro dos que estão tomando conta das águas, dos que querem a
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melhoria da água. Quanto mais força tiver esse sistema, quanto mais
o comitê de bacia for reconhecido como ente de Estado - e ele é -
melhor será. O comitê não é uma ONG, não é um grupo de amigos
em torno do rio; é um ente de Estado; os seus membros são
nomeados por decreto do Poder Executivo. Então é um ente de
Estado. E por que o Estado não o abraça, não o recebe como ente de
Estado? Por que muitos agentes públicos não enxergam nesse comitê
um ente de Estado? O exemplo mais vibrante dessa situação diz
respeito à posição do Comitê da Bacia do Rio São Francisco e do
governo em relação à transposição do São Francisco. São dois entes
de governo com posições claramente opostas: o comitê, ente de
governo, e o próprio governo, contrário à posição do comitê.

Termino fazendo um apelo à sociedade: as leis nos deram todos os
instrumentos para governar as nossas águas. Portanto, cabe-nos
exercer o nosso papel: atuar no comitê como ente público, e não
como ente de governo paralelo ou não-governamental. Peço também
ao próprio poder público, representado pelas diversas instâncias, que
reconheça, nesse sistema, uma saída exemplar para a governança
ambiental não só para as águas, mas também para todos os temas.
Eram essas as minhas palavras. Obrigada.

O Sr. Presidente - Agradecemos as palavras da Sra. Patrícia. Quero
apenas informar que, no final do ano passado, quando se encerrou a
Comissão Especial de Governança Ambiental desta Assembléia, foi
encaminhado ao Executivo a recomendação da adoção do modelo
conceitual de gestão e recursos hídricos para as demais gestões.
Portanto a sua reivindicação já foi encaminhada.

Palavras do Sr. José Cláudio Junqueira
Boa-tarde a todos. Caro Presidente, Deputado Eros Biondini, em

cuja pessoa cumprimento os demais componentes da Mesa. Disse à
assessoria que prefiro falar daqui porque fiz muitas anotações depois
das falas do Mauro e da Patrícia.

Na verdade, são poucos “slides”, apenas para algumas referências.
Gostaria de cumprimentar o Mauro da Costa Val pela forma e pelo

conteúdo da sua apresentação. Primeiro, pela forma: foi muito
interessante você fazer essa contextualização, porque facilita e baliza
os nossos debates, o que ajuda bastante. E depois, pelo conteúdo.
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Irei complementar sua fala, mas também comentar algo que você
falou, que acho muito importante, assim como a apresentação da
Patrícia.

Procurei, na internet, qual era o registro oficial mais antigo sobre
governança ambiental, e achei o relatório da World Ressources
2002/2004. Foi o primeiro documento registrado sobre governança
ambiental, produzido pelo instituto, conjuntamente com o Banco
Mundial, o Pnuma e o Pnud. A expressão governança ambiental foi
apresentada para designar o exercício da autoridade sobre o meio
ambiente e os recursos naturais.

Para entendermos como funciona a governança ambiental e
apreender melhor o seu significado, tentaríamos responder a algumas
perguntas. Quem deve participar das decisões sobre implantação de
empreendimentos que geram impactos ambientais? Quem tem, de
fato, acesso às informações ambientais? Quem determinará os limites
para explorar um ecossistema ou um recurso natural? Deveriam
quaisquer indivíduos ou grupos organizados ter direito a contestar
projetos que considerem prejudiciais ao meio ambiente? Como os
direitos democráticos aplicados às questões ambientais evitariam a
degradação que vem ocorrendo nos processos de tomada de
decisão?

A hipótese colocada nesse trabalho é a de que quem decide -
pessoas ou grupos - influencia no resultado. Se hoje vivemos
problemas ambientais graves, isso se deve à má governança
ambiental.

Quanto ao questionamento sobre se está havendo ou não
governança ambiental, temos que tentar responder a essas perguntas,
principalmente: Estamos tendo má governança ambiental? Mesmo
que vários especialistas e analistas da ciência política e da sociologia
escrevam textos dizendo que o sistema de gestão ambiental, no
Brasil, e também o de gestão de recursos hídricos têm criado
mecanismos para a governança ambiental?

A Patrícia fala de sistema de gestão ambiental ou de sistema de
gestão das águas, que deveria ser seguido pelos demais. Ele é o mais
avançado, porque foi o último a ser rodado. É como se estivéssemos
em um sistema de melhoria contínua, com PDCA, e estamos
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melhorando cada vez mais. O sistema de gestão de recursos hídricos
já é um aperfeiçoamento do sistema de gestão ambiental, tanto em
nível nacional como em nível do Estado, por ele ser mais recente. E
todos os dois buscam e perseguem a governança ambiental. São
sistemas abertos à participação, à democracia. O que, entretanto, não
quer dizer que estejamos alcançando a governança ambiental, até
porque ela significa um grande processo participativo.

O sistema ambiental do Estado e o de gestão de recursos hídricos
oferecem espaço à participação. O Mauro disse que a gestão
ambiental, em Minas Gerais, prefere o modelo burocrático e
hipernormalizador. É fato. Aliás, todo sistema público é burocrático,
mas não com o caráter pejorativo que usamos hoje. Mas o Estado, por
essência e por princípio, é burocrático e não tem como não ser. Quem
trata da coisa pública sabe que tem que tratar com burocracia, pois
ela é pública e exige vários procedimentos burocráticos para isso. Eu
até penso, Mauro, que o sistema de gestão deveria ser mais
normalizador.

Defendo a idéia de que o Estado, o poder público, seja regulador por
excelência, que lidere todo um processo de regulamento. Com isso,
conseguiríamos ser menos burocráticos.

O modelo de gestão de Minas não é centralizador. O último, feito
pelo sistema ambiental de Minas, Patrícia, foi inspirado no sistema de
recursos hídricos. A criação das regionais do Copam no Estado se
deu na linha dos comitês de bacias. Com a criação dos oito conselhos
regionais do Copam, buscou-se a descentralização da gestão
ambiental, compatibilizando-a com a gestão das bacias hidrográficas.
A base para se fazer a descentralização da política de meio ambiente
foi a mesma base da bacia hidrográfica.

O Estado até tem-se esforçado, pelo menos quanto à gestão
ambiental, buscando aproveitar o que tem de melhor, de mais
avançado em termos de gestão de recursos hídricos, para que a
gestão dos outros instrumentos ambientais, como o licenciamento e a
fiscalização, também se faça por bacia hidrográfica.

Falaremos agora sobre a governança no sistema de gestão de
águas. Temos os instrumentos, como já foi bem colocado. As
legislações federal e estadual incentivam a governança. Nos comitês
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de bacia, está prevista a participação de vários setores
governamentais e não governamentais, assim como de usuários. Até
poderíamos dizer que o Estado está fazendo a sua parte, todavia
acredito que temos de fazer mais, porque a governança... Será que,
ao respondermos aquelas perguntas, poderíamos dizer que está
havendo governança? Hoje vivemos problemas ambientais graves, o
que, segundo os especialistas, deve-se à má governança ambiental.

A Sra. Patrícia deu-nos um exemplo relativo à transposição do São
Francisco. Podemos dizer que está havendo governança quando a
maioria da população da bacia do São Francisco é contra a
transposição, e esta está na iminência de ser iniciada? Não está
havendo governança. Se houvesse, a participação dos vários atores
estaria prevalecendo, o que não ocorre. Isso significa que nosso
sistema, apesar de ter avançado em relação a outros, ainda não é
suficiente para garantir a governança.

Alguns estudos da ciência política informam-nos que essa
participação em conselhos não reflete necessariamente a participação
da população e, portanto, não leva à governança. Essa ciência
pergunta se os líderes que participam desses conselhos representam
mais a si mesmos ou aos seus liderados. A grande questão é se já há
uma mobilização tal que permita o controle das representações nos
conselhos.

No caso dos países desenvolvidos - falarei mais a respeito da
França, país que conheço melhor, até porque nosso sistema é
fortemente influenciado pelo sistema francês -, a participação ocorre
de maneira muito estruturada, desde os conselhos das comunas até
os conselhos regionais. Há, por exemplo, o conselho dos agricultores.
Células muito pequenas, que tomam decisões, fazem-se representar
em células maiores. É um processo extremamente burocratizado, o
que significa dizer extremamente organizado.

Na França, um novo dirigente pode até querer mudar as coisas,
mas, como dizem os administradores de lá, precisará de no mínimo 10
anos. A mudança ocorrerá quando esse administrador não mais
estiver na administração. Há um planejamento de base participativa
muito grande, o que não é tradição na administração pública
brasileira. As nossas organizações, não só as governamentais, mas
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também as não governamentais, são muito frágeis.
Há poucas informações. Se não me engano, o Mauro expôs esta

definição, que, aliás, é muito boa: para existir governança, é preciso
que todos os que correm o risco de ser afetados sejam
suficientemente informados. E, com certeza, isso não ocorre em
nosso Estado nem no País.

Li um trabalho de um sociólogo da USP, de cujo nome não me
lembro agora. O referido trabalho está disponível na internet e trata da
bacia hidrográfica do Tietê-Jacaré, em São Paulo. Ele apresentou
uma análise muito interessante, em que verifica a governança no
comitê de bacia do Tietê-Jacaré, e fez várias entrevistas, porque no
comitê há representantes dos agricultores, enfim, de vários segmentos
da sociedade. Algo interessante chamou-me a atenção. Ao entrevistar
um agricultor de 68 anos de idade, ele pergunta: o que o senhor acha
da gestão das águas? O governo, por meio do comitê de bacia, está
deliberando sobre a cobrança pelo uso da água, estabelecendo
tarifas. Diante disso, o agricultor, extremamente revoltado e
apoplético, respondeu-lhe: o governo quer cobrar pela água? Como
poderá fazer isso, se não é ele quem a produz? Como poderá cobrar
por um serviço que não produziu? Quer dizer, há desinformação. Em
nosso Estado, quantas pessoas não sabem que existe uma lei
estadual de recursos hídricos, quantas não conhecem seus
princípios? No entanto, têm representação nos comitês. Logo, para se
ter governança, é preciso avançar muito no tocante à educação, à
sensibilização, à conscientização e à informação. Desse modo, os que
representam os diversos segmentos nos comitês poderão fazê-lo de
forma realmente representativa, expressando a vontade dos
representados. Assim, avançaremos no que se refere à governança.

Segundo Habermas, filósofo alemão contemporâneo, a expressão
da vontade popular só ocorre nos bares e nas feiras. Na sua opinião,
os conselhos e os comitês não conseguem representar a vontade
popular. Talvez ele tenha razão, se considerarmos uma forma
filosófica integral. Podemos ainda avançar muito na representação,
em todos os níveis - governamentais e não governamentais -, da
vontade das pessoas, das comunidades, enfim, da vontade popular.

Para terminar minha fala, contarei um caso que vem a calhar.



2602

Ficamos pensando: será que, em Minas Gerais e no Brasil, nunca
alcançaremos o nível de participação e de integração que ocorre na
França e na Alemanha? Certa vez, contaram-me um caso acontecido
com o Reitor de uma universidade americana ao visitar uma
universidade da Inglaterra. Na oportunidade, ele visitou os
laboratórios, enfim, andou por toda a universidade, observou os
recursos da instituição e ficou bem impressionado. Contudo, o que
mais o impressionou foi o gramado da universidade inglesa. Durante
sua vida, apesar de ter andado por várias universidades americanas,
ele nunca tinha visto um gramado tão bonito e viçoso como aquele.
Então, não se conteve e disse ao reitor britânico: “Parabenizo-o por
tudo o que vi aqui, mas, na verdade, gostaria de saber o que o senhor
faz para manter um gramado assim. Nunca vi algo igual. Qual é o
segredo para se ter um gramado tão bonito?”. Diante disso, o Reitor
da universidade britânica disse-lhe: “Nós a aparamos no tempo certo,
a irrigamos da maneira correta, colocamos fertilizantes no momento
adequado, enfim, utilizamos todas as técnicas necessárias para se
obter um bom gramado e, para tanto, dispomos de bons profissionais
que realizam essas tarefas”.

Aí o americano disse: “Mas na nossa universidade, também”. O
Reitor britânico respondeu: “Além disso, temos 500 anos de
experiência em cuidar de gramados”. Essa é a diferença. Na Europa e
na França, os comitês, há 50 anos, já vêm rodando esse programa de
participação para chegar a um nível de governança. Estamos
engatinhando. A discussão é pertinente, pois poderemos avançar no
sentido de como poderemos atuar em nossa governança. Muito
obrigado.

- No decorrer do pronunciamento, procede-se à exibição de “slides”.
Palavras do Promotor de Justiça Alex Fernandes Santiago

Exmo. Sr. Deputado Eros Biondini, que preside a este debate e na
pessoa de quem cumprimento os demais componentes da Mesa,
parabenizo a iniciativa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, do Instituto Ekos e de outras instituições envolvidas na
organização deste evento, pois o tema, ou seja, o enfrentamento da
escassez das águas, nos traz muitas preocupações. Isso nos leva à
reflexão de que, dentro em breve, não estaremos comemorando o dia
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das águas, mas o dia da falta delas, a saudade que sentiremos desse
recurso, que se doava tão espontaneamente, mas que, pela nossa
incongruência, insensibilidade e ignorância, não soubemos preservar.

Há poucos momentos, recebemos um telefonema de um jornal
querendo que houvesse alguma manifestação sobre a questão da
transposição. Segundo o jornal, saiu hoje a licença de instalação.
Penso que o Ibama escolheu a sexta-feira errada para dar essa
licença. Ele deveria tê-la dado na segunda sexta-feira do mês de abril,
uma sexta-feira 13. Acho que houve um equívoco.

Falarei hoje sobre a questão da governança das águas. Haveria
uma exposição, mas houve um problema com a informática. Há
necessidade de acompanharmos o evoluir dos tempos. A Lei Federal
nº 9.433, que cuida da Política Nacional dos Recursos Hídricos,
completa seus 10 anos, mas não estamos estruturados
adequadamente. O nosso passo é muito lento. Há uma demanda para
que vivamos esse momento histórico. Quando falamos de outorga, de
comitês de bacias hidrográficas e de Conselho Nacional de Recursos
Hídricos, estamos falando de experiências novas no Brasil,
vivenciando e assistindo, a um só tempo, de camarote a tudo que é
novo em recursos hídricos. Tudo isso demanda um esforço muito
grande de todos os brasileiros, uma vez que estamos correndo atrás
do trem da história, porque os recursos hídricos já estão ultra-
ameaçados e até hoje não demos resposta eficiente a essa demanda.

Falarei em nome do Ministério Público. Respondendo ao
questionamento da debatedora Patrícia Boson, quero dizer que o
Ministério Público já fez sua parte. Ele se estruturou por bacia
hidrográfica. O Ministério Público de Minas Gerais foi o primeiro do
Brasil e do mundo a criar uma promotoria por bacia hidrográfica, que é
a Promotoria do Rio São Francisco, em 2001, atendendo, assim, ao
art. 1º, inciso V, da Lei Federal nº 9.433, de 1997, que determina que
a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos e para a atuação do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; ou seja, não mais
se adota, no Ministério Público a divisão tradicional de comarcas.

Não mais se adota a divisão tradicional de comarcas do Ministério
Público, não mais se adota a divisão política de Municípios. O
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Ministério Público se divide por bacia hidrográfica. Existem cinco
Promotores que atuam com exclusividade nas questões relativas ao
Rio São Francisco em Minas Gerais.

Com prazer, registro a presença da Promotora Tatiana Marcelina,
coordenadora de uma das quatro sub-bacias que compõem o Rio São
Francisco em Minas Gerais, a Bacia do Alto São Francisco. Dessa
forma, haverá Promotores coordenando o desempenho dos 82
Promotores que atuam nos 240 Municípios que compõem a Bacia do
São Francisco em Minas Gerais. Esses cinco Promotores atuam com
exclusividade nas sub-bacias dos Rios das Velhas, Paraopeba, Verde
Grande, Paracatu e Urucuia e no Alto São Francisco, com regionais
em Sete Lagoas, Montes Claros, Paracatu e Divinópolis, sob uma
coordenação geral a meu encargo em Belo Horizonte, uniformizando a
atuação de todos os colegas.

Qual é o maior objetivo da criação das promotorias por bacia
hidrográfica? Que haja atuação otimizada e uniforme, para não haver
divergência de entendimento entre os Promotores do Rio São
Francisco e para as metas comuns serem estabelecidas e
perseguidas por esses 82 Promotores. Assim, poderemos atuar
elegendo como metas o combate aos lixões e a questão dos
depósitos de resíduos sólidos. Podemos dizer que, em Minas Gerais,
inverte-se a média nacional na Bacia do Rio São Francisco. A média
nacional é de 70% do lixo doméstico dispostos inadequadamente, e,
na Bacia do São Francisco, em Minas Gerais, ocorre o inverso, ou
seja, quase 70% são dispostos adequadamente, com os depósitos de
resíduos sólidos.

Ainda elegemos como meta a questão dos esgotos. Foi muito
importante a lembrança do Conselheiro Mauro da Costa Val no que se
refere ao tratamento dos esgotos, uma vez que, a partir de moção do
Ministério Público mineiro, dos Promotores da Bacia do São
Francisco, levada ao Conselho Estadual de Política Ambiental, editou-
se a deliberação normativa que convoca todos os Municípios a tratar o
esgoto. Hoje, todos os Municípios de Minas Gerais têm prazos
estabelecidos por essa deliberação normativa para tratarem o esgoto.
Isso surgiu de uma moção dos Promotores do Rio São Francisco em
um encontro realizado em Sete Lagoas e Divinópolis. Posteriormente
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foi assinada a moção.
Ainda nos propusemos a analisar as APAs, e hoje temos o prazer de

anunciar o Projeto SOS São Francisco, cujo objetivo é o
reflorestamento de 450km, da nascente, em São Roque, até a represa
de Três Marias. Para isso, já foi apresentado projeto ao Ministério do
Meio Ambiente, ao Ministério da Integração e à Codevasf. No
encontro de siderurgia na Procuradoria-Geral de Justiça, realizado
semana passada, foi anunciado que serão liberados R$8.000.000,00
para esse projeto. Aguardaremos essa liberação para chamarmos
cada um dos proprietários às margens do Rio São Francisco, nesse
trecho, para que permitam o ingresso de equipe de plantio e façam a
recomposição vegetal das APAs e das áreas de reserva legal. Isso
tudo foi possível porque o Ministério Público se estruturou para atingir
as metas, celebrando convênios com universidades federais, como as
de Lavras, Viçosa e Ouro Preto, com a Fundação Educacional de
Divinópolis e outras instituições. O objetivo era que elaborassem
laudos técnicos para exercermos a nossa atividade de fiscalização e
para cada empreendedor que cometer eventual infração ambiental
corrigir e reparar o dano.

A Promotoria do Rio São Francisco se tem notabilizado por atuação
extrajudicial. Por meio dos compromissos de ajustamento de conduta,
conseguimos a resolução extrajudicial, sem processos, sem
propositura de ação civil pública, de 97% dos casos que nos são
levados. Até hoje, nos cinco anos de existência, já celebramos 951
compromissos de ajustamento de conduta; em apenas 22 casos foi
preciso executar pelo não-cumprimento espontâneo dos
ajustamentos, e, em três casos, foi necessário propor ação civil
pública.

A partir desses laudos que as instituições conveniadas nos
fornecem, chamamos o eventual infrator ambiental para celebrar um
ajustamento de conduta, e é apresentada a proposta da obrigação. A
partir daí, repara-se o dano e fiscaliza-se a execução do ajustamento,
para que se dê por encerrada a nossa atuação.

Temos atuado em toda a bacia. Várias foram as metas, mas, neste
breve espaço de tempo, resta-me apenas exemplificar com a questão
da destinação dos pneus inservíveis. Existe uma resolução do
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Conama segundo a qual todos os pneus que não servem mais para o
uso devem ser recolhidos adequadamente.

Antes da atuação da Promotoria do Rio São Francisco, Minas Gerais
ocupava o 4º lugar nacional em recolhimento de pneus inservíveis. A
partir da nossa atuação, que teve início no segundo semestre do ano
passado, Minas Gerais pulou para o 2º lugar, pela simples instalação
de vários ecopontos, que são locais onde se depositam os pneus
inservíveis, para a adequação.

Em recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos, Minas
Gerais deixa, por ano, com disposição inadequada 1 milhão de
embalagens vazias, que vão para os rios, para as nascentes, enfim,
para vários lugares, causando a mais variada gama de impactos
ambientais negativos.

A partir da atuação do Ministério Público, ou seja, a partir de
novembro do ano passado, já foram criados os depósitos necessários
ao recolhimento de embalagens vazias, no Ceasa, em Contagem,
Pirapora, Curvelo e Pará de Minas. São apenas alguns exemplos.

Uma das atuações mais expressivas - e vamos passar os “slides” - é
a nossa fiscalização nas siderúrgicas de Minas Gerais, as quais
constituem uma vocação econômica, com elevado impacto ambiental
em todo o Estado. Esse trabalho de fiscalização é feito em todas as
siderúrgicas. Aliás, celebramos 40 compromissos de ajustamento de
conduta, com todas as siderúrgicas do Centro-Oeste mineiro, o que
demonstra boa receptividade do setor, visto que não foi preciso propor
ação civil pública para a adequação dos empreendimentos, e, apenas
na adequação - já fizemos levantamento -, essas siderúrgicas
investiram mais de R$40.000.000,00. Além disso, cumpriram medidas
compensatórias por danos ambientais, pagando cerca de
R$3.000.000,00.

Agora vou mostrar aos senhores, por meio de “slides”, algumas das
destinações desses recursos.

A seguir, o mapa do Centro-Oeste mineiro. A primeira destinação foi
para a área de preservação permanente. Ministrei uma palestra em
Brasília, no seminário do Conama, e posso afirmar tratar-se de um
caso quase único de recuperação de áreas de preservação
permanente urbanas, no Município de Divinópolis; as funções da APP
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estão aqui descritas.
O próximo: sobretudo na área urbana, percebemos o enfrentamento

da questão das enchentes, da umidade relativa do ar, da temperatura
e outras.

Em Divinópolis, cidade do Centro-Oeste mineiro e pólo siderúrgico,
ao lado de Sete Lagoas, são 4.000.000t de ferro-gusa produzidas por
ano. Só em Sete Lagoas, são 2.000.000t. O Rio Itapecerica aparece
cortando essas cidades; se fosse uma linha reta, seriam 10km. Como
se vê, esta imagem ainda preserva a beleza cênica.

Foi proposta a instalação, a criação e a execução do Projeto Nova
Margem, que propõe o replantio de 84ha urbanos, com o plantio de 84
mil mudas por hectare, no perímetro urbano de Divinópolis, nas áreas
ainda disponíveis. Para isso, disponibilizou-se dinheiro oriundo de
ajustamento de conduta com as siderurgias e com a empresa
ferroviária. Buscou-se a capacitação de 200 professores das redes
públicas municipal e estadual, que difundiram seus conhecimentos
entre seus alunos. As empresas parceiras no projeto foram a Cemig, a
Trancid, a Copasa, o IEF, a Fundação Educacional de Divinópolis, o
Ministério Público e a polícia ambiental, que também patrocinam o
projeto.

Buscamos ainda os albergados, que são pessoas que cumprem
pena e recebem um salário mínimo, por mês, para fazer o plantio das
mudas em Divinópolis.

O Projeto Nova Margem está sendo implementado; aliás, a limpeza
das áreas de plantio já foi feita. Chamamos cada proprietário, apenas
para que permitissem que a equipe do plantio ingressasse no local
para introduzir as mudas e cuidar de sua manutenção. A única
obrigação do proprietário é cercar a área, quando necessário.

As mudas foram plantadas, e o projeto já está em andamento. Como
os senhores podem ver, as mudas estão crescendo. Hoje podemos
dizer que 12 mil mudas foram plantadas em Divinópolis, atingindo de
4km a 5km. Já existem áreas com placas indicando que se trata de
uma APP. As mudas já estão atingindo um porte adequado.

Tudo isso está ocorrendo numa cidade como Divinópolis, que não
possui 200 mil habitantes, mas, durante três meses do ano, apresenta
qualidade do ar regular ou ruim em razão da concentração de
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indústrias e do mau planejamento urbano. Essas ações são um ganho
ambiental que pode ser creditado a muita luta de todas as
organizações envolvidas no processo.

O Nova Margem é um dos exemplos de projetos financiados com o
dinheiro do ajustamento de conduta das siderúrgicas. As áreas de
preservação permanente existem para preservar os recursos hídricos.
Não podemos nos esquecer disso.

Este é outro exemplo de destinação de recursos de ajustamentos de
conduta, também no enfoque da preservação de recursos hídricos. Os
senhores podem ver que as mudas estão com porte arbóreo bastante
expressivo.

As escolas também estão envolvidas, e as capivaras também
passaram por um processo de educação ambiental, porque dormiam
em cima das mudas, prejudicando-as. Tivemos de colocar estacas ao
redor das mudas, e agora as capivaras estão quietinhas no seu canto
e integradas ao Projeto Nova Margem.

O Município se empolgou, já desenvolveu projetos urbanísticos e,
com prazer, anuncia a criação do Parque Danilo Passos, integrando-
se ao Projeto Nova Margem - as Dras. Tatiana e Luciana lutaram
muito por isso. É uma APA planejada para que a população conviva
com o projeto e tenha maior ganho ambiental.

Foram destinados ainda R$300.000,00 dessas medidas
compensatórias para a regularização fundiária da unidade de
conservação Estação Ecológica Mato do Cedro, uma vez que o
Estado, por mau costume, criou um parque de papel.

São 1.100ha de mata atlântica localizados entre os Municípios de
Carmópolis, Itaguara e Cláudio, que foram desapropriados, mas
nunca se pagou R$1,00 aos proprietários. O Ministério Público
conseguiu, nesta área que os senhores estão vendo, adquirir com
dinheiro de ajustamento de conduta 150ha para doação ao Estado de
Minas Gerais, para efetiva implementação da Estação Ecológica Mato
do Cedro, às margens do Rio Pará, integrante da bacia do Rio São
Francisco. Houve solenidade, que contou com a presença do
Secretário Estadual, e aquisição. Refiro-me particularmente ao
Centro-Oeste em razão das siderúrgicas existentes na região. Há
necessidade de reverter a indenização ambiental ao local do dano.
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Essa é uma ênfase da nossa Promotoria.
O Parque do Gafanhoto fica às margens do Rio Pará. São 19ha,

onde foram investidos mais de R$400.000,00, recursos oriundos
também de ajustamentos de conduta. É muito importante esclarecer
que houve parceria com o Sindifer e a empresa Gerdau para a criação
do centro de ensino, pesquisa e extensão da Fundação Educacional
de Divinópolis. É uma área muito importante para a cidade, fica às
margens do Rio Pará, na entrada de Divinópolis, na divisa com Carmo
do Cajuru. Toda a identificação do projeto é direcionada à realização
de atividades ambientais e esclarecimentos à comunidade. As
atividades de educação ambiental são realizadas todo final de
semana, com coordenação de equipes técnicas.

Neste breve espaço de tempo, busquei dar um pequeno exemplo
das ações da Promotoria de Justiça da bacia do Rio São Francisco.
Vários outros aspectos poderiam ser abordados, como nossa atuação
na questão dos abatedouros e da mineração. Deixo o nosso contato
aos senhores, caso desejem nos procurar. A nossa sede está
localizada na Av. Raja Gabaglia, 615, 2º andar. Temos uma página na
internet, e aqui está o endereço. Os senhores também podem acessar
a página geral “mp.mg.gov.br” e clicar no ícone “execução”, onde
aparecerá a coordenadoria da Promotoria do Rio São Francisco. Lá
constam o relatório de atividades e várias outras informações.

Por fim, gostaria de esclarecer que houve um equívoco na
programação do evento. Recebi um convite para ministrar um curso
sobre mecanismos legais e controle social da administração pública,
para membros dos comitês de bacia hidrográfica e outros
interessados. Como o convite havia sido formulado para quinta-feira,
houve um pequeno desentendimento; porém, desde já, fica a
promessa - aliás, exijo a cobrança da promessa.

Na Procuradoria-Geral de Justiça, será realizado um seminário
sobre mecanismos legais e controle social da administração pública.
Os Promotores da Bacia do Rio São Francisco o organizarão. Solicito
ao Sr. Mauro da Costa Val que nos auxilie na organização e, exclusiva
e preferencialmente, que todos os membros dos comitês de bacia
hidrográfica compareçam. Espero que seja muito frutífero e produtivo
como aquele que, na semana passada, realizamos sobre siderurgia e
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que foi organizado com o Sindifer. Contamos com a participação do
Ministério do Meio Ambiente, da Codevasf e dos Ministérios Públicos.
Buscamos dali a revisão da Deliberação Normativa nº 49 e a evolução
das questões ligadas ao setor.

Portanto, desde já, fica o compromisso do Ministério Público de
propiciar esse evento aos membros dos comitês de bacia hidrográfica
sobre mecanismos legais de controle social da administração pública,
até porque os senhores, componentes desses comitês, representam o
próprio futuro dos recursos hídricos. Da sua atuação e de todos os
outros envolvidos, dependerá o futuro dos recursos hídricos. Agradeço
aos senhores a atenção.

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

O Sr. Mauro da Costa Val - Muito obrigado, Promotor Alex
Fernandes Santiago, nosso colega. Gostaria de comunicar aos que se
inscreveram para o curso citado por ele que era o primeiro da nossa
programação. Temos o endereço e o telefone de todos os inscritos. O
Instituto Ekos entrará em contato com todos e, com a devida
antecedência, fará o agendamento com o Dr. Alex Santiago.
Poderemos passar algumas horas conversando sobre o tema,
aprendendo um pouco mais com o Dr. Alex.

O Sr. Presidente - Antes de passarmos à fase dos debates, gostaria
de agradecer ao Sr. Oswaldo de Faria Rocha Júnior, Diretor-
Presidente da empresa de transportes São Gonçalo, de Contagem, a
generosidade em ceder dois ônibus para o transporte das crianças da
rede pública de ensino, as quais participaram deste Fórum. Então, fica
aqui registrado o nosso agradecimento.

Designação de Coordenador
O Sr. Presidente - A Presidência designa o Sr. Paulo Teodoro de

Carvalho para atuar como Coordenador dos debates.
Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente - Neste instante, daremos início à fase de debates.
A Presidência informa ao Plenário que os participantes deverão
formular perguntas aos expositores. As questões poderão ser
encaminhadas por escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
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que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
participante disporá de até 3 minutos para fazer a sua intervenção,
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

A ata deste evento contendo a transcrição completa das exposições
e debates será publicada no jornal “Minas Gerais”, “Diário do
Legislativo”, na edição do dia 31/3/2007, sábado. Aos interessados em
gravar em vídeo as reuniões do Fórum esclarecemos que não será
possível fornecer cópia das gravações, razão por que haverá reprise
do evento pela TV Assembléia, a ser exibida nos seguintes dias e
horários: 5 de abril, quinta-feira, às 9 horas, abertura do dia 21 de
março; 6 de abril, sexta-feira, às 9 horas, parte da tarde do dia 21 de
março; 7 de abril, sábado, às 9 horas, parte da manhã do dia 22 de
março; 8 de abril, domingo, às 9 horas, parte da manhã do dia 23 de
março; 9 de abril, segunda-feira, às 9 horas, parte da tarde do dia 23
de março.

Debates
O Sr. Coordenador (Paulo Teodoro de Carvalho) - Boa-tarde a todos

participantes, à Mesa. Temos algumas questões levantadas e a
primeira delas é do Paulo Valverde, do CBH Preto e Paraibuna: “O
Igam é atuante no Comitê do Paraíba do Sul, Ceivap? Comente os
avanços do Estado de Minas Gerais nessa gestão compartilhada e as
experiências adquiridas para a gestão de todo território mineiro.”.

Em relação ao Paraíba do Sul, ele é um comitê que está
completando 10 anos este ano, implementou todos os instrumentos de
gestão, como o plano de bacia, o cadastramento de usuários, a
criação da agência de bacias, e instituiu a cobrança há três anos, já
está no quarto. Ele abrange parte dos Estados de São Paulo, Minas
Gerais e Rio de Janeiro, portanto, o maior PIB do País está
concentrado ali. Possui atividades industriais importantíssimas em sua
bacia, vale dizer, atravessa a região de Jacareí, São José dos
Campos, Lorena, Cruzeiro, Pindamonhangaba, Aparecida do Norte,
Guaratinguetá - terra do Mauro -; entra no Estado do Rio, passando
por Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, e vai por
ali afora até desaguar para baixo de Campos dos Goytacazes.
Abrange também uma região não menos importante em Minas Gerais,



2612

como Juiz de Fora, Muriaé, Carangola, toda a região da Zona da Mata
mineira.

Ele implementou a cobrança, constituiu a Associação Pró-Gestão da
Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Agevap. Aliás, está em
processo eleitoral no dia 4, não é Patrícia? A Patrícia é Conselheira
participante e ativa do Paraíba do Sul. A Agência está arrecadando
mais de R$10.000.000,00. Cometeu vários equívocos e enganos. A
primeira cobrança não foi um trabalho fácil, mas é a escola que temos
do primeiro comitê que conseguiu implementar todos os instrumentos
de gestão. Está caminhando bem, fazendo grandes investimentos em
todos os três Estados, em toda a sua bacia. Serviu também de modelo
para a implementação da gestão de recursos hídricos nos Comitês
PCJ - Piracicaba, Capivari e Jundiaí -, que também teve seu primeiro
ano de cobrança no ano passado, partindo depois para o segundo.
Conseguiu corrigir várias falhas cometidas pelo Paraíba do Sul e uma
adesão de 97% de todos empreendedores da bacia, inclusive das
atividades agrossilvipastoris. Todos aderiram voluntariamente à
cobrança, e só não conseguiram 100% porque os outros 3% são
contribuintes tão pequenos que a cobrança não conseguiu chegar até
eles. Marília Melo, você que acompanha lá, é isso mesmo? A
cobrança não conseguiu chegar até eles, senão esse índice,
provavelmente, teria chegado aos 100%.

O Paraíba do Sul resolveu tomar as experiências positivas e
exitosas do PCJ e está fazendo uma reviravolta em seus conceitos.
Tivemos o primeiro planejamento estratégico há duas semanas, no
Rio de Janeiro, com a participação da Agevap e de vários membros
do comitê. Acho que gestão de recursos hídricos é isso.

Quando todos os atores presentes na bacia querem construir a
governança, ela acontece. Mas não é muito fácil, porque o modelo
burocrático que o José Cláudio Junqueira mencionou esbarra nas
amarras ainda mais burocráticas dos gestores, por se tratar de um
ente público. E, como é um comitê de bacia hidrográfica, não pode
fugir disso. A vida dos comitês federais não tem sido fácil, porque o
órgão gestor é público, puro-sangue. Os 29 comitês de bacias
hidrográficas e as sete comissões pró-comitês do Estado de Minas
Gerais também enfrentam as grandes dificuldades burocráticas do
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órgão público puro-sangue Igam, a partir da definição de seus próprios
orçamentos para a gestão dos recursos hídricos.

Para darmos o ponta-pé na gestão de recursos hídricos construindo
os instrumentos de gestão, precisaríamos de algo em torno de
R$200.000.000,00 em nosso próprio orçamento, ou precisaríamos
buscar esse recurso de outra forma. Como sabemos que isso não é
muito fácil, essa governança tem que ocorrer com uma participação
muito grande da sociedade, dos usuários, dos órgãos públicos que
participam do grande desafio que se chama gestão das águas nas
bacias hidrográficas. O José Cláudio falou em 500 anos para a
formação de um belo jardim na Inglaterra. Para mim, o mais difícil não
seriam os 500 anos para se chegar ao belo jardim, mas a decisão de
cada um de nós de começar a construir o jardim a partir de agora.
Essa é a decisão mais complicada.

Tenho um pequeno sítio, onde plantei mas de cem árvores. Estou
plantando jacarandá caviúna, mogno, jequitibá. Algumas dessas
espécies levam aproximadamente 50 anos para se desenvolver. Sei
que não tenho mais 50 anos de vida e, às vezes, alguém me pergunta
para que estou plantando essas árvores. Daqui a 500 anos alguém vai
dizer: “Duas mãos plantaram essa muda”. Já não estarei aqui, nem
vou ser lembrado. Existe uma pesquisa que diz que não nos
lembramos da terceira geração em diante. Se perguntarmos a essa
platéia se se lembram dos nomes dos seus trisavós, poucos saberão
dizê-los. Lidamos com o meio ambiente e trabalhamos para as
gerações futuras, que não se lembrarão de nós. Mas, o importante é
legar esse meio ambiente saudável para a população que está
chegando. Obrigado, pela oportunidade que me deu para falar da
gestão do Paraíba do Sul.

Temos aqui duas perguntas endereçadas ao Dr. Alex Santiago.
Pergunta de Fernando Antônio Abdalha, da Agência Executiva do
CBH Araguari: “A transferência das áreas das matas de reserva legal
no Estado de Minas pode ser considerada como transposição de
águas entre bacias, partindo-se da lógica do ciclo hidrológico?”.

A outra pergunta é de Francisco Antônio Romanelli, do CBH Rio
Verde: “Existe projeto para a criação das promotorias para as demais
bacias e sub-bacias do Estado?”
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O Promotor de Justiça Alex Fernandes Santiago - Primeiramente
vou responder à pergunta relacionada com o projeto de criação de
promotorias por bacia hidrográfica em Minas Gerais. Ainda no mês de
abril, com a necessidade da definição de data, em princípio será no
dia 12, será implementada a Promotoria do Rio Jequitinhonha. Será a
segunda promotoria implementada pelo Ministério Público do Estado
de Minas Gerais, mas, como a Promotoria do Rio São Francisco,
haverá necessidade de aporte de recursos para ela.

Para a criação da Promotoria do Rio São Francisco, foram
necessários R$4.000.000,00, numa parceria entre o Ministério do
Meio Ambiente e o Ministério Público mineiro, e só com isso foi
possível atingir esse grau de especialização e principalmente
remunerar as vistorias com instituições conveniadas, pois esse é o
diferencial da nossa atuação, já que permite a interlocução com
eventuais infratores ambientais para reparação do dano.

A área de meio ambiente é a que mais dialoga com as outras do
conhecimento: engenharia de minas, engenharia florestal, biologia,
etc. Precisamos de instituições parceiras que nos permitam dialogar
com os mais diversos empreendedores que porventura tenham
causado algum impacto ambiental para a sua correção. O diálogo se
tem revelado bastante frutífero.

Ainda existe - é importante salientar - o grupo de Promotorias do Rio
Doce e o de Promotorias do Entorno de Furnas, mas são apenas um
grupo, e há necessidade de colegas com especialização e dedicação
exclusiva. Os Promotores do Rio São Francisco têm dedicação
exclusiva: não atuam em outras áreas, como infância, consumidor e
cível, para poderem trabalhar bem as questões ambientais.

Quanto à compensação da reserva legal - e é muito interessante
que o questionamento tenha partido de um membro do Comitê da
Bacia Hidrográfica de Araguari, quando é justamente dessa comarca
que se começa a discussão da compensação da reserva legal, em um
trabalho muito bem feito pelo Promotor de Justiça Sebastião Naves,
considerando-se que o Triângulo tem alto índice de produtividade,
com a questão agrícola muito avançada -, não havia terras disponíveis
para averbá-la. Buscou-se a compensação em imóveis próximos. O
Código Florestal permite - tenho um artigo escrito sobre isso à
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disposição dos interessados - a compensação da reserva legal, ou
seja, em vez de ser no meu imóvel rural, compenso aquela área em
outro, acrescida a área desse imóvel rural. Portanto quem receberá
terá 20% a mais do que está compensando em área de imóvel rural.
Isso é possível, desde que seja na mesma microbacia e submetido a
critérios técnicos e científicos estabelecidos em regulamento. Até
então, não havia regulamento nenhum dispondo sobre o assunto.
Pode-se dizer que, em dezembro deste ano, foi editado decreto
federal estabelecendo esse regulamento. O Código Florestal
estabelece ainda que, na impossibilidade - e impossibilidade não é
uma questão relativa; é impossibilidade mesmo - de se compensar na
mesma microbacia, compensa-se na mesma bacia hidrográfica,
alargando muito a área disponível.

Em Minas Gerais, estabeleceu-se grande discussão entre o
Ministério Público e o IEF a respeito da possibilidade da compensação
em outra bacia hidrográfica, e o Ministério Público posicionou-se no
sentido de que, ausente qualquer permissão legal e sendo uma regra
excepcional - é uma exceção, e as exceções devem ser interpretadas
restritivamente para não se tornarem regras -, não seria possível
compensar-se fora da bacia hidrográfica. Expediu-se uma
recomendação, que, pelo que sabemos, vem sendo acatada pelo IEF.

Por fim, quero dizer que está disponível para todos os senhores -
basta entrar em contato conosco - o Museu Virtual do Rio São
Francisco. É uma expedição do Instituto Terra Azul, patrocinada pelo
Ministério do Meio Ambiente. São CDs que contêm 6 horas de viagem
no Rio São Francisco, com informações que podem ser utilizadas nas
escolas. É um verdadeiro “Almanaque Abril”, um atlas, desse rio, com
vídeos, documentários, fotos e imagens de satélite. Quem quiser,
entre em contato com a Promotoria do Rio São Francisco, pois
disponibilizaremos uma cópia desse CD.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Dr. Alex. Temos várias perguntas e
abriremos a inscrição para mais duas; depois encerraremos.

Perguntas elaboradas para o Sr. Mauro da Costa Val.
A primeira, de Paulo Valverde, da CBH Preto e Paraibuna: “Noventa

por cento das pessoas querem - desejam - que os rios sejam
despoluídos. Mas, se perguntarmos se querem pagar por isso, o
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desejo deixa de existir. Falta compromisso ou conscientização?
Comente a resposta”.

A segunda, de Nísio de Sousa, do Crea-MG: “As ETEs Betim já têm
previsão de inauguração?”.

O Sr. Mauro da Costa Val - Discordo da afirmação “se cobrar, as
pessoas não pagarão, perderão a vontade de despoluir os rios”. Na
realidade, junto à falta de credibilidade na administração pública, falta
trabalhar a forma de como chegar às pessoas propondo esse tipo de
projeto. Eu sempre acreditei que, para alguns projetos menores, até
mesmo em Belo Horizonte, poderíamos utilizar o mecanismo da
contribuição por melhoria, já previsto em nosso arcabouço legal.
Trata-se da forma como se chega à população e de quem chega à
população, com a credibilidade do agente que está fazendo esse
contato. Tenho a convicção de que a população pagaria, sim.

Para uma cidade de 50 mil habitantes, mesmo sabendo que há
famílias que não pagarão por isso, cálculos feitos há alguns anos
indicam que, se cada família pagar, em média, um valor de R$10,00
por mês, pagaríamos a ETE - não digo a estrutura sanitária para levar
o esgoto até a estação. Também temos força de “marketing” e
comunicação, e Minas Gerais conta com excelentes profissionais
nessa área. Vendem-se produtos ruins para a população, vendem-se
políticos corruptos. Estes obtêm 100 mil, 200 mil, 300 mil votos, com
propagandas de um mês, dois meses. Vendem-se porcarias que
fazem mal à saúde com a maior facilidade. Poderemos muito bem
vender ETEs utilizando “marketing”, que, às vezes, é utilizado para
eleger corruptos.

Quanto à segunda pergunta, há algumas ETEs implantadas em
Betim. Não tenho informações concretas, porque não trabalho na
Copasa. A ETE principal de Betim, que tratará algo em torno de 70%,
80%, sofreu atraso em suas obras, mas várias ETEs pequenas já
estão implantadas. O tratamento do fundo do vale está praticamente
pronto, com interceptores e a estrutura sanitária para fazer a coleta e
levar até a estação.

Estou muito satisfeito e otimista em relação ao Rio Paraopeba.
Quando se implantar a ETE principal de Betim, o número de pessoas
e usuários dessa cidade beneficiados - é a própria biodiversidade -
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será uma coisa fora do comum. Estamos chegando lá! Com cada um
fazendo o seu esforço, conseguiremos.

O Sr. Coordenador - Duas questões dirigidas à Sra. Patrícia Helena
Gambogi Boson. A primeira é de Aline Mitre, da Faculdade de Estudos
Administrativos: “Gostaria de saber sua opinião acerca da
transposição do Rio São Francisco. Caso seja uma opinião contrária,
o que devemos fazer para impedir tal transposição?”.

A segunda é do Rafael Afonso Silva, do Movimento Muda Aterro BR-
040: “Assisti a todos os painéis e vejo um certo conflito entre este
último e os anteriores, que achei mais pessimistas. Minha impressão
foi errada ou há diferença, quando se vai cobrar do poder público?”.

A Sra. Patrícia Helena Gambogi Boson - Bem, sobre a transposição
do São Francisco, a pergunta é: “se eu for contra, o que pode ser
feito?” E se eu for a favor?... Brincadeira. Estou aqui representando
uma instituição, logo vou separar bem as opiniões.

Como hidróloga e atuante na área, vejo erros técnicos na
transposição. Como cidadã, vejo erro de modelo. Precisamos associar
o conceito de desenvolvimento sustentável à sustentabilidade do
próprio ambiente em que o desenvolvimento se situa. O modelo de
desenvolvimento para o Nordeste condiz com suas características de
semi-árido? É preciso criar um modelo econômico que dependa de
muita água? Por que o Nordeste precisa ter uma fábrica de cerveja?
Arroz irrigado com inundação? Não há um modelo para fazer o
desenvolvimento econômico com base nas características próprias da
região?

Digo isso porque o projeto de transposição do São Francisco não se
destina ao atendimento de demandas sociais. Ele atende a demandas
econômicas. A partir daí, exponho a posição institucional:
considerando que se trata de um modelo em que o Ceará terá os
maiores benefícios econômicos, o que Minas, que gera 73% da água,
ganha com esse negócio? Como fica o semi-árido mineiro? Será que
ele também não merece um projeto de R$4.000.000.000,00 para
resolver a situação do Jequitinhonha, de tantos mineiros que têm a
mesma carência de água dos nordestinos?

O que podemos fazer? O que já está em andamento: a busca de
respostas na Justiça e na representação desta Casa e do Congresso,
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pressões políticas e sociais para que tenhamos um projeto
verdadeiramente nacional, isto é, que atenda de verdade à classe
mais empobrecida e dê equilíbrio nacional, e não um modelo que
desfavorece muitos para favorecer outros poucos.

Sobre a segunda pergunta, esclareço que não tive o privilégio de
participar. Chegamos hoje de Brasília, pois tivemos um extenso
compromisso no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, com a
realização de uma oficina para a implementação do plano. Tenho o
seguinte a dizer: somos muito mais amenos ao falar de nós mesmos
que ao falar dos outros. Assim, ao cobrar do poder público, muitas
vezes temos mais vontade, mais sangue; ao falar de nós mesmos,
ficamos tímidos. Governança é falar de nós mesmos; talvez esteja aí a
conotação menos pessimista. Eu posso dizer que sou uma otimista
doente, quase a velhinha de Taubaté, mais um pouco e me transformo
nela. Os companheiros da Mesa também parecem ter essa visão
otimista frente aos problemas e podem ter passado a visão de um
futuro mais ameno e promissor.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Patrícia. Com a palavra, o Sr. José
Nelson de Almeida Machado, da CBH Velhas, que fará sua pergunta
no microfone.

O Sr. José Nelson de Almeida Machado - Já que estamos falando
de governança ambiental, citarei uma pesquisa que a Copasa faz há
vários anos, em que perguntava à população sobre qual serviço é
mais importante. Os mesmos números têm-se repetido
sistematicamente.

Cerca de 84% consideram o abastecimento de água o serviço mais
importante; 9%, a energia elétrica; e, em modesto 3º lugar, estão
esgoto, lixo e telefone, empatados com 2%. Isso é percepção da
população e pode ser questionada, mas fornece uma idéia clara sobre
sua predisposição e aos políticos em priorizar o problema dos
resíduos sólidos e líquidos, uma das maiores ameaças aos recursos
hídricos. Um exemplo concreto na região metropolitana é Lagoa
Santa, onde foi construído um sistema completo de esgoto, com
tratamento, em 1994. Na época da construção, a adesão foi de 40% e
hoje ainda é de 50%. Falar em tratamento de esgoto como solução
soa como coisa de Dom Quixote. Creio que esta seja uma
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oportunidade muito grande para o Ministério Público atuar. A Copasa
não tem o poder de polícia para impor a adesão à população, apesar
de o Código Sanitário e a nova lei do saneamento falarem da
obrigatoriedade da adesão. O investimento fica inócuo e o objetivo
não é cumprido.

Faço uma pergunta à Sra. Patrícia e ao Sr. Mauro. Ontem foi
aprovada a Agência Peixe Vivo, equiparada à bacia do Rio das
Velhas, que está com possível orçamento de faturamento de
R$13.000.000,00 anuais. Ouvimos que o orçamento para o Comitê
das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí já está em
R$18.000.000,00; e o orçamento do Ceivap, que estava em
R$6.000.000,00, está passando para modestos R$10.000.000,00. Por
que isso está acontecendo, já que a Bacia do Paraíba do Sul é muito
mais rica que a do Rio das Velhas?

A Sra. Patrícia Helena Gambogi Boson - Em relação à primeira
reflexão, tenho casa em Lagoa Santa e somente após o falecimento
do meu pai, ao me reunir com a comunidade, soube da importância de
aderir. Penso que a Copasa deveria informar, por meio da conta de
água, como os cidadãos podem aderir. Foi muito difícil fazê-lo, pois a
adesão é cara; é preciso correr atrás do técnico da Copasa, que nem
sempre está disponível; é preciso esperar outro dia, e quem usa a
casa somente nos finais de semana deve ir em dia específico para
solucionar o problema. Antes de pedir ajuda ao Ministério Público,
deve haver um trabalho de informação e educação, pois a não-adesão
é involuntária. Se eu, uma privilegiada neste país, não aderi, por
desconhecimento, calculam-se quantos não estão aderindo, por falta
de campanha informativa da Copasa.

Quanto ao Ceivap e ao CBH-PCJ, cada um tem a sua característica.
Em relação ao Comitê da Bacia do Rio das Velhas, há um erro de
cálculo, como no Ceivap. A previsão do Ceivap era de
R$24.000.000,00, mas hoje, nem com tudo funcionando, esse valor
não será alcançado. Portanto, há um erro de cálculo. O usuário é
diferente do consumidor. Um usuário de água é aquele que a capta ou
a lança diretamente; e o consumidor, aquele que usa a
concessionária, no caso, a Copasa, na bacia do Rio das Velhas.

Para se ter uma idéia, no Ceivap mais de 67% das indústrias são
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consumidores, e não usuárias. Aí o cálculo é feito como se aquela
indústria também fosse pagar, além da Copasa - o que é um erro. Na
verdade, aquela indústria não pagará, e sim, a Copasa.

Portanto, digo ao pessoal do Rio das Velhas: não fiquem tão
otimistas, esse valor não será obtido. Posso afirmar estará próximo à
metade dele.

A diferença entre o PCJ e o Ceivap é que o primeiro conta com a
tradição da participação dos Municípios. Já no Ceivap, a maior
inadimplência é dos Municípios, que enfrentam muitas dificuldades por
causa de verbas, principalmente os pequenos. A maior diferença está
aí. No PCJ, os Municípios, por conta do consórcio, já participam dessa
cobrança há muito tempo e, portanto, tiveram o “time” da
inadimplência um pouco diferenciado. Repito: aí está a diferença.

O Sr. Coodenador - Com a palavra, o Sr. Mauro.
O Sr. Mauro da Costa Val - É apenas uma palavra, meu caro amigo

e colega José Nélson: o gradualismo. Para esse cálculo, essa
simulação de arrecadação, que deu R$13.000.000,00 para a bacia
hidrográfica do Rio das Velhas e uma previsão de arrecadação ainda
maior para o Rio Paraopeba, temos de repetir essa palavra:
gradualismo.

O próprio estudo indica isso. O sistema começará arrecadando 30%,
40% e 50% desse valor. O processo é participativo de pactuação.
Esse valor, como você disse, é fruto de um trabalho técnico e não
considera o gradualismo do processo de adesão, de pactuação entre
os atores da bacia - como foi bem dito pelo José Cláudio -, que pode
levar 10, 20 ou 30 anos. Então, esse número é apenas técnico.

O Sr. Coordenador - Vou-me permitir dois comentários rápidos sobre
a arrecadação do Paraíba do Sul; aliás, serão três. O primeiro deles é
que o cadastramento do Paraíba do Sul foi malfeito e ainda não foi
refeito. O setor de agropecuária, por exemplo, não paga. O segundo é
que a CSN, que seria a maior pagadora individual do Paraíba do Sul,
está depositando em juízo, e esse recurso não está sendo computado.
E o terceiro, que talvez esteja relacionado a maior arrecadação, é a
transposição das águas do Paraíba do Sul para o Guandu, para o
abastecimento da cidade do Rio de Janeiro, que também não entrou
no sistema. Com tudo isso, provavelmente a arrecadação do Paraíba
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do Sul chegaria próximo aos R$20.000.000,00.
Com a palavra, o Sr. Miguel Ângelo Santos Sá, da SME, Distrito

LC4, Lions Internacional, que fará uma pergunta oral à Patrícia Boson.
O Sr. Miguel Ângelo Santos Sá - Sou engenheiro, associado à

Sociedade Mineira dos Engenheiros e ao Lions Internacional.
Primeiramente, gostaria de parabenizar a organização do evento em
todo o seu tocante, especialmente a este painel. Relembrando as
bodas de Caná, diria que o melhor vinho veio na última hora.
Parabéns, Assembléia, pela organização.

Gostaria de fazer um comentário a respeito da participação do poder
público “versus” a da sociedade. Nesta Casa, houve uma audiência
pública para debater o problema da TV digital. Aliás, os debates não
ocorrem só aqui, em Minas Gerais, mas em todo o Brasil,
diferentemente do debate sobre a transposição do Rio São Francisco,
que ocorreu apenas em alguns Estados.

Repito: nesta Assembléia, aconteceu uma audiência pública.
Ocorreram debates também no Crea e na UFMG, mas o governo
federal não quis ouvir a sociedade, os técnicos, a academia e tomou a
decisão de comprar o padrão japonês.

Esse é um exemplo típico do poder autoritário, que não ouve a
sociedade. A transposição do Rio São Francisco é outro caso, já que
esse assunto foi pincelado praticamente por todos os palestritas. A
Dra. Patrícia pontuou bem isso, e a minha pergunta se esvaziou um
pouco, pois ela já respondeu grande parte dela. Mas gostaria de fazer
apenas a seguinte complementação: o imbróglio todo envolvendo a
transposição do Rio São Francisco surgiu quando o Conselho
Nacional de Recursos Hídricos - corrijam-me se estiver enganado -
autorizou a outorga e a retirada daquele percentual de água do Rio
São Francisco. Começou tudo por aí. E a senhora, Dra. Patrícia, como
membro do CNRH, participou disso e viu essa decisão do conselho e
a seqüência de tudo: o governo não ouviu a sociedade e não quis
participar do debate  com  a sociedade - como a senhora mesma
disse -, e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e o
governo, nesse conflito todo, não entram em acordo; um não ouve o
outro e não resolvem a coisa. Portanto, manifesto toda a nossa
angústia e ainda a decepção de saber que o Ibama, outro órgão
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omisso quanto a isso tudo, acabou de autorizar o licenciamento
ambiental - conforme nos disse o Promotor.

Gostaria que a senhora pincelasse isso e dissesse como é que o
conselho participou de tudo e iniciou esse processo. Muito obrigado.

A Sra. Patrícia Helena Gambogi Boson - Sobre a questão da nossa
crise entre democracia representativa e participativa, não saberia
discorrer muito. Não raro, estamos sentindo-nos pouco representados
ou não representados por meio daquele que nós mesmos elegemos.
Aí eu peço ajuda ao José Cláudio e ao próprio Deputado, para saber
como fica essa questão.

É preciso dizer que o Conselho Nacional de Recursos Hídricos
possui 57 membros, e 29, a maioria absoluta, são representados pelo
poder público federal. Eles vieram absolutamente ensaiados e só
levantavam o braço ou ficavam quietos quando o Ipéricles, que atuava
como maestro, mandava. Eles tiveram uma reunião prévia e vieram
ensaiados. Então pouco ou quase nada a sociedade civil e a
sociedade usuária, da qual sou membro, representando a Fiemg no
conselho, podem fazer para mudar essa colocação.

A questão foi posta em regime de urgência, coisa que não existe no
Regimento Interno. Portanto, o Regimento foi totalmente
desrespeitado, e, sob esse mote de regime de urgência, a matéria não
passou pelas câmaras técnicas, onde a sociedade civil possui atuação
de maior peso que no próprio Plenário. Então foi mesmo um ato de
atropelo. Talvez o Ministério Público possa até atuar nesse sentido. A
decisão do conselho pode ser questionada porque não respeitaram o
seu Regimento Interno. Foi uma vontade meio de atropelo.

Mas não podemos também deixar de registrar que o governo que
decidiu isso foi eleito com a maioria dos votos, portanto tem
legitimidade da sociedade para tomar decisão. Se é correto ou
incorreto, temos que deixar isso nas mãos da Justiça. Não gosto de
combater com força uma ação de força. Nos limites legais, temos que
combater uma ação presumivelmente de força, como a questão do
CNRH.

O Sr. José Cláudio Junqueira - Só para complementar, gostaria de
dizer que essa é a grande discussão da governança. Como eu estava
dizendo, de fato não temos governança. Não estou questionando a
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competência do governo para decidir matéria dele.
Propõe-se a governança, mas está a se demonstrar que mesmo os

sistemas de recursos hídricos e de gestão das águas, os quais
avançaram muito, ainda são muito imperfeitos. Nesse aspecto citado
pela Sra. Patrícia, ele é mais atrasado que o Conselho Nacional do
Meio Ambiente. Nesse, o governo federal tem 40% dos votos; lá,
como ela bem disse, tem mais de 50%.

Na verdade, não temos um conselho nacional de recursos hídricos,
mas um conselho federal de recursos hídricos, ou seja, a União tem a
maioria dos votos. É muito discutido pela ciência política o fato de,
muitas vezes, num modelo de pseudogovernança, a participação dos
diversos segmentos da sociedade estar apenas legitimando um
modelo em que não há governança. No caso do Conselho de
Recursos Hídricos, se o governo federal quiser impor sua vontade,
poderá fazê-lo dentro do modelo legal, porque a lei diz que é assim.
Há uma pseudogovernança. Precisamos caminhar muito ainda para
atingirmos a governança.

O Sr. Coordenador - Deputado Eros Biondini, quer fazer algum
comentário?

O Deputado Eros Biondini - Concordo com ambos os comentaristas.
No que diz respeito à nossa  democracia, nesse sistema
representativo - que deve ser, a meu  ver,  cada  vez  mais
participativo -, está a responsabilidade do povo não só em saber
escolher seus representantes para que realmente representem
aqueles que o elegeram, mas também em proporcionar que nós -
como representantes do poder público - façamos a democracia cada
vez mais participativa a fim de que os movimentos organizados e a
sociedade possam ter mais espaço, assim como melhores condições
de se posicionarem e se organizarem e, com isso, alcançarem, como
disse a Sra. Patrícia, seus direitos e suas conquistas.

Esse é o nosso sistema, é assim que vivemos. Todos nós - não só
os eleitos, mas sobretudo os eleitores - somos peças fundamentais
para que a participação ocorra e a voz da sociedade seja ouvida.

O Sr. Coordenador - Do Sr. Eduardo Neneco, do Instituto Hou: “À
Mesa, favor comentar a afirmação: ‘A governança só é possível
quando existe uma estrutura de governo adequada e voltada para os
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interesses sociais por ela apontados. Um governo voltado para as
soluções dos problemas sociais é, efetivamente, participativo, ou seja,
a governança só é possível de forma participativa e de efetiva
governabilidade pela sociedade’.” Quem quer comentar?

O Sr. José Cláudio Junqueira - O Neneco está falando sobre
pressuposto, o que não é suficiente. Espera-se que o governo se
organize e queira algo de fato. Trata-se de pressuposto, porque, se
não for de sua vontade, nada ocorrerá.

No meu entender, tanto na área de meio ambiente como de gestão
de recursos hídricos, o governo federal e o estadual - e acredito que o
municipal também - estão-se esforçando para isso, não sei se de
forma suficiente, por exemplo, ao criar colegiados. O sistema de meio
ambiente exige que, no colegiado, haja a participação da sociedade
civil. No caso de Minas, é até paritário, mas não tem sido suficiente.

Quanto à questão do conhecimento e da informação, é preciso
haver mecanismos na sociedade. Se a sociedade não dispuser de
mecanismos - e ela deve estruturar-se para participar do processo por
meio dos mecanismos de educação -, como fazer governança diante
de altos índices de analfabetismo? Como fazer governança com uma
população que não conhece seus direitos? A questão não se restringe
às políticas de meio ambiente e de recursos hídricos, mas também às
de educação, saúde e habitação.

O José Nélson disse: "A Copasa fez a pesquisa; primeiro está o
abastecimento de água". Todavia, quando as pessoas já têm suas
necessidades básicas satisfeitas, buscam outras. Como a população
brasileira poderá priorizar o interesse pela gestão de recursos
hídricos, se grande parte dela não tem trabalho, não tem o que
comer? Nesse caso, terá de satisfazer, primeiro, suas necessidades
básicas, para depois avançar em outras políticas.

Temos de pensar um pouco, pois “o buraco é mais embaixo". A
sociedade precisa desenvolver-se. Ou seja, precisamos desenvolver
várias questões básicas para, depois, avançarmos na governança.
Não digo que o governo tem feito o suficiente, mas é certo que ele tem
dado alguns passos. No entanto, estamos longe da governança e, por
essa razão, ainda teremos um grande percurso a fazer para chegar lá.

O Sr. Coordenador - Obrigado, Sr. José Cláudio. Indago ao Sr.
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Mauro se gostaria de fazer algum comentário.
O Sr. Mauro da Costa Val - Na minha opinião, trata-se de uma

questão de acessibilidade pública. Trabalhei na Prefeitura de Belo
Horizonte, com o Secretário Maurício Borges, e participei da equipe
que fez o plano diretor do referido Município. Na oportunidade,
estabeleceram-se índices de qualidade de vida urbana. A questão
estava na acessibilidade. Buscava-se, então, saber: Em quais regiões
da cidade a população dos bairros tinha acesso, por exemplo, à
educação? Em quanto tempo uma pessoa com problema de saúde
chegava a um hospital?

A questão da governança tem de ser entendida da forma exposta
pelo José Cláudio. Qual informação os cidadãos das organizações
interessadas têm sobre a parte do Orçamento do Estado aplicada na
área de recursos hídricos? Suponhamos que a sociedade comece a
se interessar por isso, que alguém queira saber sobre a qualidade da
água do rio que passa em seu sítio. Onde está essa informação?
Então, a questão é de acessibilidade pública, de estilo de governo, de
transparência dos fatos. Somo minhas palavras às proferidas pelo
José Cláudio.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Sra. Patrícia.
A Sra. Patrícia Helena Gambogi Boson - Estamos tratando de um

modelo que aprendi com dois brilhantes técnicos da Feam: Luiz
Fernando Soares de Assis, de quem me lembro com muita saudade, e
Adriano Tostes. Refiro-me à governança com governabilidade. Só
conseguiremos um processo de governança efetivo se dispusermos
de um governo que exerça plenos poderes de governabilidade. Caso
contrário, por conta das questões que o José Cláudio expôs aqui,
teremos uma anarquia ou um sistema absolutamente injusto. Ou seja,
corre-se o risco de não se ter uma representação realmente justa e
equilibrada. Nesse caso, ocorrerá o domínio de poucos sobre o
público, sobre muitos. Portanto, para isso, é necessário um governo
forte, capaz de exercer plenamente suas funções governamentais, as
competências previstas em lei.

Essa questão depende de duas coisas simples: verba orçamentária -
que às vezes passa pelo não-contingenciamento de recursos já
pertinentes a ele, mas que, infelizmente, caem no caixa único,
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misturam-se e não chegam aonde deveriam chegar - e recursos
humanos, ou seja, pessoal capacitado e bem pago. A história que
vivemos do Estado mínimo, reduzido, foi um grande equívoco. Quanto
a isso, o José Cláudio poderá ajudar-me, pois não me lembro da
época exata. Se não me engano, a questão do Estado mínimo
começou na gestão do Sarney, e o Collor acabou de cravar a adaga.

Nós, da área privada, sentimos isso muito. Esse afã de achar que o
Estado tem de ser reduzido trouxe uma dificuldade na implementação
dessa governança tão desejada. O Estado não tem tido pernas para
exercer completamente suas competências de governabilidade. A
governança, como ele bem colocou, só é possível com
governabilidade. Sem isso, vira anarquia.

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Promotor Alex Fernandes
Santiago.

O Promotor de Justiça Alex Fernandes Santiago - Quem entende
mais de governança são a Dra. Patrícia e o Sr. José Carlos Junqueira,
mas farei uma complementação à sua fala, Dr. Paulo Teodoro. A
questão da governança passa pelo aperfeiçoamento das instituições.
O senhor há de lembrar que muitas cobranças são endereçadas ao
Igam, que, em 2003, tinha apenas seis técnicos. Estava atuando na
Comarca de Formiga e deparei com dois técnicos à minha frente.
Brinquei com eles que estava emocionado, porque um terço da
instituição estava ali.

Não tem cabimento discutir atuação eficiente, se o Igam não tem o
número de funcionários necessários para bem atuar. Não tem
cabimento discutir a questão florestal, se o IEF passou mais de 30
anos sem fazer um concurso para reabastecer seus quadros. Antes
de cobrar dessas instituições essa atuação eficiente, devemos
entender as dificuldades por que passam e, juntamente com elas,
pleitear um aperfeiçoamento.

Todos nós somos prejudicados. A Dra. Patrícia disse muito bem,
pois o próprio setor produtivo é prejudicado. Ele não quer se esquivar
da fiscalização, mas sim, antes de tudo, que as regras do jogo
estejam bem claras, para assim atuar de acordo com elas. Não
podemos atuar com esse quadro de desaparelhamento das
instituições. No nível federal, o Ibama é um exemplo muito claro. As
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pessoas que permanecem nessas instituições são, antes de tudo,
vítimas desse desaparelhamento. A governança passa, antes de tudo,
como bem pontuou a Dra. Patrícia, pelo fortalecimento das
instituições.

O Sr. Coordenador - Permitam-me um pequeno comentário sobre
essa questão. Em 2003, tínhamos apenas seis técnicos de nível
superior no Igam, sendo que apenas três deles tinham formação
voltada para a área de recursos hídricos. Aliás, nem eram da área de
recursos hídricos, mas eram liberados para trabalharem na área
ambiental. Quando chegamos, havia uma grande quantidade de
processos de outorga acumulados. Para águas superficiais, a fila era
de dois anos; para águas subterrâneas, era de três anos.
Contrataram-se pessoas, adquiriram-se equipamentos, e chegamos a
uma marca de 28 dias de espera, para ser mais exato. Esse tempo
caiu mais um pouco, e estamos hoje com um prazo em torno de 90
dias por força de uma série de mudanças, até mesmo a própria
mudança do prédio, que nos deixou sem equipamento para a
realização de nossas tarefas.

Realizou-se o concurso público, e, por meio dele, o Igam, hoje,
conseguiu contratar 87 técnicos. Temos mais alguns mantidos por
força de um contrato terceirizado. A força do trabalho do Igam
melhorou bastante, mas tem de melhorar mais, pois, à medida que se
vão criando comitês de bacias hidrográficas e incrementando as
propostas da sociedade civil organizada, vai-se se exigindo muito
mais do órgão gestor. Ele não tem de reservar para si uma parcela da
execução dessas atividades, mas tem de dar cobertura ao trabalho
que vai ser desenvolvido pelos comitês de bacias hidrográficas.

Do Ministério Público, tínhamos um volume acumulado de 1.650
pedidos de fiscalização. Havia duas equipes de fiscalização, formada
por quatro pessoas leigas, que saíram do Igam no mês seguinte em
que cheguei. Creio que não gostaram da minha cara e foram embora.
Com isso, tivemos a possibilidade de contratar técnicos para
desenvolver essas atividades de fiscalização. Não sei precisar, mas
não temos mais do que 50 pedidos do Ministério Público para serem
fiscalizados.

Procederei à leitura da última pergunta, dirigida a mim e, com a
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permissão do Deputado Eros Biondini, farei minhas considerações
finais. Pergunta de Francisco Antônio Romanelli, do CBH Rio Verde:
“O Igam vai agilizar o processo de criação de agências para as bacias
hidrográficas do Estado de uma forma geral?”.

A resposta é sim e não. No que depender do Igam, sim, porque
temos pressa em concluir e consolidar o sistema de gerenciamento e
recursos hídricos no Estado de Minas Gerais. E, não, por quê?
Primeiro, porque a criação de uma agência de bacia hidrográfica não
é tarefa nem vontade do Igam, e isso tem de ser desenvolvido dentro
de uma dinâmica que depende de comitê para comitê. De mais a
mais, as 36 unidades de planejamento e gestão do Estado de Minas
Gerais equivaleriam a 36 comitês de bacias hidrográficas, se cada
uma delas optarem pela instituição do comitê de bacia hidrográfica.
Atualmente, há 29 comitês instituídos e sete em processo de
instituição. A realidade varia de comitê para comitê. Tanto é verdade
que, no ano passado, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, por
meio da Resolução nº 19, definiu que o Estado de Minas Gerais teria
viabilidade econômico-financeira para a implementação de até nove
agências de bacias, sendo uma no Rio Grande, outra no Rio
Paranaíba, três no Rio São Francisco, uma no Rio Paraíba do Sul,
duas no Rio Doce e uma no Jequitinhonha e no Mucuri, além das
bacias do Leste, Jucuruçu, Buranhém e Itanhanhém.

Cabe aos comitês, de acordo com deliberação do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos, constituírem uma dinâmica de
agrupamento em torno das agências de bacias hidrográficas que,
porventura, tenham condição econômico-financeira de se implantar e
sobreviver com 7,5% da cobrança, definida pela lei nacional, Lei nº
9.433. Em suma, essa é a realidade do Estado de Minas Gerais.

Numa sexta-feira, às 5 horas da tarde, estando o Plenário
razoavelmente cheio, com uma platéia atenta, com grande número de
questões dirigidas à Mesa, isso, por si só, revela o sucesso do VI
Fórum das Águas. O Deputado Eros Biondini foi um parceiro
importantíssimo para a realização deste fórum, assim como o Sr.
Mauro da Costa Val, Coordenador-Geral do Fórum Mineiro de
Comitês de Bacias Hidrográficas, um dos grandes articuladores deste
fórum, além da minha equipe do Igam e do Crea.
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Aproveito a presença dos Srs. Odair e Gilson Queirós para estender
as nossas congratulações a todo o Crea. Eles foram os nossos
grandes parceiros na realização do V e do VI Fórum das Águas.

Os quatro primeiros fóruns foram realizados na Praça da Liberdade,
e até sentimos muito quando não mais foi possível continuar com a
realização do Fórum das Águas na Praça da Liberdade. Entendemos
essa preocupação da Prefeitura, já que a realização de eventos
naquele lugar poderia trazer riscos ou até mesmo danificar a beleza
de uma praça que é o orgulho de todo belo-horizontino, de todo o
povo mineiro.

Quando optamos por este espaço da Assembléia Legislativa, a
decisão foi muito bem acertada. Conseguimos a parceria valiosa do
Crea, com essa bela estrutura aqui ao lado, e também a parceria e a
participação ativa da Assembléia Legislativa, por meio dos Deputados
e dos funcionários. Aproveito para agradecer ao Sr. Juscelino,
ardoroso participante em prol da organização deste VI Fórum e
sempre presente, do primeiro momento até o último, emprestando os
seus serviços, a sua inteligência, os seus préstimos e a sua
capacidade ao pleno êxito deste fórum. Finalmente, gostaria de
agradecer a participação de todos os senhores, razão de ser da
existência do fórum, e também aos integrantes da Mesa, Alex,
Patrícia, Mauro e José Cláudio Junqueira. Obrigado pela participação
de todos os que abrilhantaram o evento com explanações e idéias,
enfrentando contradições e ouvindo sugestões nesta egrégia Casa.
Muito obrigado. Em nome do Igam e de todos os seus funcionários,
agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao Sr. Presidente,
Deputado Eros Biondini.

O Sr. Presidente - Os nossos agradecimentos ao Dr. Paulo Teodoro.
Faço coro com as suas palavras. Fica constatado quão importante foi
este evento, e, como disse o Dr. Paulo, o sucesso foi obtido.
Realmente, foi um frutuoso evento.

Apenas a título de retificação, os três primeiros fóruns foram
realizados na Praça da Liberdade, e não os quatro primeiros, como o
senhor disse. Então, este já é o terceiro fórum realizado aqui.

Está clara a força da Assembléia, ou melhor, o esforço da
Assembléia para participar e abrir a Casa, com toda a estrutura, para
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que não só este fórum, mas também todos os demais eventos da
sociedade civil, das entidades e organizações possam instalar-se
aqui. Os senhores sempre serão recebidos com todo o carinho, pois
esta é, verdadeiramente, a Casa do povo mineiro. Como Vice-
Presidente da Comissão de Participação Popular, sempre digo que a
Comissão é a porta de entrada desta Casa, é por onde o povo pode
entrar, ser acolhido e bem-vindo.

Solicitamos aos componentes da Mesa que façam suas
considerações finais. Com a palavra, o Promotor Alex Fernandes
Santiago.

O Sr. Alex Fernandes Santiago - Agradeço o convite formulado
pelos organizadores do evento e damos uma notícia, não pontuada na
palestra e que deve agradar a todos: 10.000.000t de finos de minério,
armazenados numa  indústria em Brumadinho - mineradora
desativada -, comprometiam o sistema de abastecimento da região
metropolitana. Esse material estava atingindo o Córrego Quéias,
sendo carreado para o Rio Manso, que abastece a região
metropolitana. Surgiu uma empresa mineradora interessada em
comprar os finos, e celebramos o termo de ajustamento de conduta.
Com o seu cumprimento, impediremos que 1/3 do abastecimento da
região seja evitado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Patrícia Boson.
A Sra. Patrícia Helena Gambogi Boson - Apenas agradeço o convite

e dou um recado curto: depende de nós, precisamos ter força.
Aproveito para convidar todos a participarem do “Fórum das Águas do
Rio Doce”, que acontecerá entre os dias 28 a 31, em Ipatinga.

José Cláudio, acho que os principais organizadores do evento, como
o Pedro Paulo e a Zaira, entenderam bem o Habermas, e estão
fazendo lá uma feira e, quem sabe, à noite, bares. Em nome dessa
conjunção, já que o homem faz governança nessas ocasiões, ele
reuniu essas duas coisas para que a gente faça uma boa governança
das águas do Rio Doce.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Mauro da Costa Val.
O Sr. Mauro da Costa Val - Agradeço às pessoas que estiveram

aqui todos os dias; às quase 1.400 crianças e às suas professoras
que nos visitaram, previamente agendadas; aos 850 alunos dos
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cursos de curta duração - tivemos uma avalanche de inscrições; aos
membros dos comitês de bacia, sendo que vários deles percorreram
500km a 800km para estar aqui; à diretoria executiva do Instituto
Ekos. Junto a mim estão a Adriana Ramos de Carvalho, a Lívia
Oliveira Lima e o João Batista da Silva Neto. Agradeço ainda à equipe
de trabalho, a Flávia, a Lívia, a Ana Beatriz, a Cleide e o Joãozinho;
aos prestadores de serviço que trabalharam, assim como nós, nos
últimos 25 ou 30 dias; à Pró-Arte Promoções e Eventos; à Eficaz
Comunicação; a cada um dos apoiadores, das entidades de apoio;
aos patrocinadores - Gerdau Aço Minas, MBR, Companhia Vale do
Rio Doce, Sindifer, Vallourec & Mannesman, Nestlé Waters,
AngloGold Ashanti Brasil Mineração, Ambev, Usiminas, Copasa,
Cemig, Petrobras -; aos incansáveis colegas realizadores do fórum
mineiro de comitês; ao Crea; à Assembléia Legislativa, aliás, nossa
companheira das águas, pois estamos juntos nessa luta há
aproximadamente 10 anos; ao Igam; à Secretaria de Estado de Meio
Ambiente; e ao próprio governo do Estado, que também esteve
conosco todo esse tempo. Muito obrigado.

O Sr. José Cláudio Junqueira - Mais uma vez, cumprimento e
agradeço aos organizadores do evento a oportunidade. Espero
sinceramente que esta Mesa dê como frutos incentivos à promoção da
governança ou da governança das águas, em especial atores tão
destacados nesse campo, como Mauro da Costa Val, Paulo Teodoro e
Patrícia. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Numa conversa sobre esse painel, que, aliás,
encerra o VI Fórum das Águas, organizado e produzido com tanto
carinho, para a contextualização, o Mauro me dizia que o rio é um ser
vivo, portanto ele abordaria justamente a responsabilidade da
administração pública e, ao mesmo tempo, esse respeito por meio da
informação e da consciência de que precisam todos os habitantes, ou
seja, toda a sociedade.

Realmente fechamos este fórum com chave de ouro, respeitando
esse movimento e, sobretudo, a fonte da vida. Mencionamos o grande
autor do universo, que, em Gênese, disse que a Terra estava informe
e vazia; as trevas cobriam o abismo, e o espírito de Deus pairava
sobre as águas. Não havia nada, e o espírito de Deus pairava sobre
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as águas. Então Deus começou a obra da criação a partir daquela
matéria-prima. Espero sempre nos lembrarmos disso. Além disso, ao
lembrar da natureza, não podemos nos esquecer daquele que a criou,
o nosso Deus Todo-Poderoso.

A Assembléia Legislativa, a Semad, o Igam, o Fórum Mineiro de
Comitês de Bacias Hidrográficas e o Crea-MG manifestam os
agradecimentos às autoridades, aos parlamentares, aos debatedores,
aos convidados, aos telespectadores da TV Assembléia e a todas as
entidades de apoio que participaram deste fórum.

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

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

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/3/2007
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Sebastião
Costa, Ademir Lucas e Gustavo Valadares, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo Cesar. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 212, 214, 215, 218, 224, 225, 233, 236,
241, 242, 258, 267, 274, 275, 280, 284, 287, 290, 296 e 302/2007
(Deputado Gilberto Abramo); 219, 231, 234, 244, 247, 250,264, 265,
266, 269, 283, 286, 293, 294 e 297/2007 (Deputado Sebastião Costa);
222, 229, 237, 255, 261, 278, 281, 285, 300 e 301/2007 (Deputado
Delvito Alves); Projeto de Lei Complementar nº 4/2007 e Projetos de
Lei nºs 226, 254, 256, 260, 271, 273, 276, 279, 282 e 295/2007
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(Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 213, 217, 220, 227, 230, 232, 243,
251, 252, 259, 263, 272, 277, 288 e 304/2007 (Deputado Hely
Tarqüínio); 210, 211, 221, 228, 238, 239, 249, 268, 270, 292, 298 e
303/2007 (Deputado Sargento Rodrigues) e 216, 223, 235, 240, 245,
246, 253, 257, 262, 291 e 299/2007 (Deputado Gil Pereira). Passa-se
à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 154/2007 (relator: Deputado
Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 65 e 93/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 36/2007 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em virtude de redistribuição);
57/2007 com a Emenda nº 1; 76/2007 este na forma do Substitutivo nº
1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 131/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de
redistribuição); 153 e 159/2007, ambos na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Delvito Alves); e 260/2007 na forma do Substitutivo
nº 1 (relator: Dalmo Ribeiro Silva). O Deputado Gilberto Abramo,
relator do Projeto de Lei nº 58/2007, emite parecer pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade do referido projeto.
Na fase de discussão, o Presidente informa que em poder da Mesa
encontra-se requerimento do Deputado Weliton Prado solicitando que
o respectivo projeto seja baixado em diligência às Secretarias de
Educação e de Fazenda. O Presidente submete a votação, o
requerimento do Deputado Weliton Prado, que é rejeitado. Encerrada
a discussão, o Presidente submete a votação o parecer do relator, que
é aprovado. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os pareceres pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e
ilegalidade do Projeto de Lei Complementar nº 2/2007 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 38 e 92/2007 (relator: Delvito Alves);
67 e 202/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 83/2007 (relator:
Deputado Sebastião Costa); 88/2007 (relator: Deputado Gustavo
Valadares, em virtude de redistribuição). O Deputado Sebastião
Costa, relator do Projeto de Lei nº 101/2007, emite parecer pela
antijuridicidade, ilegalidade e inconstitucionalidade do referido projeto.
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Na fase de discussão, o Presidente informa que em poder da Mesa
encontra-se requerimento do Deputado Weliton Prado solicitando que
o referido projeto seja baixado em diligência à Secretaria de Estado de
Transportes e ao DER. O Presidente submete a votação o
requerimento do Deputado Weliton Prado, pedido que é rejeitado.
Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação o parecer do
relator, que é aprovado. Os Projetos de Lei nºs 9, 87, 102, 104, 127 e
140/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela Comissão. O Projeto de
Lei nº 75/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão. É aprovado
requerimento que solicita seja convertido em diligência à Fundação TV
Minas - Cultural e Educativa e à TV Assembléia o Projeto de Lei nº
19/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa). Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Gustavo Valadares, em virtude de
redistribuição, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade do Projeto de Lei nº 96/2007, no 1º turno, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. O parecer
sobre o Projeto de Lei nº 115/2007, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelos
respectivos relatores, Deputados Gilberto Abramo. São aprovados os
requerimentos que solicitam sejam convertidos em diligência ao autor
o Projeto de Lei nº 161/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva),
à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto de Lei nº
162/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa); ao Prefeito do
Município de Santa Maria do Suaçuí o Projeto de Lei nº 176/2007
(relator: Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres que concluem pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei nºs 121, 156 e 208/2007, este com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo). O parecer sobre o
Projeto de Lei nº 158/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em
virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo respectivo relator,
Deputado Sebastião Costa. O Projeto de Lei nº 173/2007 é retirado da



2635

pauta por falta de pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos que solicitam sejam convertidos
em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 141, 143 e 145 (relator:
Deputado Gilberto Abramo) e 157/2007 (relator o Deputado Gil
Pereira). 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 março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva,  Presidente - Gilberto Abramo - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
21/3/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo ,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, as
Deputadas Cecília Ferramenta e Maria Lúcia Mendonça. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Doutor Rinaldo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a debater a saúde da mulher, sobretudo no que tange ao combate e à
prevenção do câncer de mama e do colo do útero. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Sérgio Martins
Bicalho, Coordenador do Programa de Prevenção do Câncer de
Mama e do Colo de Útero da Secretaria de Saúde; José Helvécio Kalil
de Souza, Coordenador Ginecológico do Centro de Oncologia do
Hospital Mater Dei; Heliégina Aparecida de Oliveira, mastologista do
Hospital Mater Dei; Aline Lauda, oncologista da Associação de
Combate do Câncer do Centro Oeste de Minas- ACCCOM-
Divinópolis; Oswaldina de Souza Silva, da Rede Feminista de Saúde e
Articulação de Mulheres Brasileiras; Thadeu Rezende Provenza,
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Presidente da Associação de Prevenção do Câncer de Mama-
ASPRECAM -, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra às Deputadas Cecília Ferramenta e
Maria Lúcia Mendonça, autoras do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, com a participação das seguintes
pessoas: Sras. Gioconda Tomaz P. Pascoal, Josefina de Fátima B.
Tavares, Águida Maria Pinto Oliveira, do Grupo “Se Toque”, do
Município de Ipatinga, e Maria José, encarregada das faxineiras da
ALMG, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª Fase da 2ª
Parte Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos da Deputada Cecília Ferramenta,
em que solicita seja pedida informação ao Instituto Nacional do
Câncer e à Secretaria de Saúde, sobre o volume de recursos
aplicados nos programas de combate e prevenção ao câncer de
mama e de colo do útero pelos governos federal e estadual; e do
Deputado Carlos Pimenta, em que solicita sejam convidados os Srs.
Sérgio Martins Bicalho e equipe, Thadeu Rezende Provenza, e
Secretários Municipais de Saúde dos Municípios constantes do
Programa de Prevenção do Câncer de Mama em Minas Gerais, e o
Gestor do Instituto Nacional do Câncer, - INCA -, para debater e iniciar
a descentralização e implantação por meio da Secretaria de Saúde,
com a Emenda nº 1, da Deputada Cecília Ferramenta. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Hely Tarqüínio-

Doutor Rinaldo- Arlen Santiago.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/3/2007
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Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Domingos Sávio, Inácio Franco e
Almir Paraca (substituindo este o Deputado André Quintão, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios
dos Srs. Moacir Nascimento de Carvalho, Presidente da 122ª
Subseção da OAB-MG (15/3/2007); Ivan Pacheco de Castro, Juiz de
Direito da Comarca de Ouro Branco (15/3/2007); e Júlio Cesar Silveira
de Castro, Juiz de Direito da Justiça de Primeira Instância da Comarca
de Rio Preto (15/3/2007). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, na forma do
Substitutivo nº 2, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 34/2007 (relator:
Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 23 a 41, 68 a 71,
88, 115 e 128/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco - André Quintão - Chico

Uejo.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/3/2007

Às 10h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Rômulo Veneroso e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Ronaldo Magalhães. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Fábio Avelar,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante da pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios dos Srs. José Coelho Júnior, Presidente da
155ª Subseção da OAB, de Minas Novas, solicitando que seja
realizada uma audiência pública nesse Município para discutir os
problemas ambientais da fauna e da flora, principalmente os danos
ambientais praticados pela Acesita Energética, com a extinção de
várias espécies de animais; e Moisés Matias Pereira, Diretor II da
Superintendência Regional de Ensino de Conselheiro Lafaiete,
encaminhando a cópia do documento final do seminário A Educação
Ambiental como Agente Sociotransformador, realizado por essa
Superintendência, e solicitando o encaminhamento da Proposta nº 11,
do Grupo 1, apresentada na plenária final do fórum técnico Educação
Ambiental: Conjuntura Atual e Perspectivas, realizado nesta Casa. O
Presidente comunica o recebimento do Projeto de Lei nº 135/2007 em
1º turno, para o qual designou relator o Deputado Fábio Avelar.
Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 89/2007, do
Deputado Padre João. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Almir Paraca, em que
solicita seja realizada audiência pública no Município de Brasilândia
de Minas, com os convidados que menciona, para discutir a
exploração de gás natural na Bacia dos Rios Paracatu e São
Francisco, com a Emenda nº 1, do Deputado Sávio Souza Cruz, para
que a audiência pública seja realizada nesta Casa; Paulo Guedes e
Weliton Prado, em que solicitam seja realizada audiência pública, com
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os convidados que menciona, para discutir o Projeto de Lei nº
68/2007, que altera a Lei nº 15.910, de 21/12/2005, e dispõe sobre o
Fhidro; Padre João, em que solicita seja realizada audiência pública,
com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, para
discutir o impacto ambiental e social causado pelo empreendimento
da Usina Hidrelétrica de Irapé, com enfoque nos reassentamentos dos
atingidos e nas comunidades a jusante da represa; Sávio Souza Cruz,
em que solicita à Mesa da Assembléia que se adotem as providências
necessárias para a constituição do grupo coordenador e grupo de
trabalho para proceder a estudo técnico preliminar com vistas à
implementação do disposto nos arts. 17 a 19 da Lei Complementar nº
78, de 2004, no que diz respeito à consolidação (atualização e
sistematização) das leis ambientais do Estado; e Fábio Avelar, em que
pleiteia sejam solicitadas à Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf - Central de Brasília,
informações e confirmação, se procedente, dos tópicos relacionados
em anexo, relativos às atividades dessa companhia no Município de
Santo Hipólito e região, de levantamento, no Rio das Velhas, da
viabilidade técnica e identificação dos eixos de barramentos ao longo
desse rio. Foi recebido pela Comissão requerimento do Deputado
Doutor Viana, solicitando audiência pública, com os convidados que
menciona, com o objetivo de debater as Leis Delegadas nºs 125, de
25/1/2007, e 178, de 29/1/2007, especificamente em seu art. 5º, § 5º,
o qual o Presidente encaminhou para análise da consultoria da Casa.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Rômulo Veneroso.
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/3/2007
Às 10h15min, comparecem no auditório da Câmara Municipal de

Contagem os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir a transferência da administração do
Parque Fernão Dias para a Secretaria de Desenvolvimento Social e
Esportes do Município de Betim. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. Geraldo Fausto da Silva, Diretor de
Desenvolvimento e Conservação Florestal do IEF, representando o Sr.
José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente; Herbert Blaso,
assessor, representando o Deputado Fahim Sawan, Secretário de
Esporte e Juventude; José Rodrigues, Coordenador de Esportes e
Lazer da Prefeitura Municipal de Contagem, representando a Sra.
Marília Aparecida Campos, Prefeita Municipal de Contagem; Avair
Salvador de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Contagem,
que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede
a palavra ao Deputado Carlin Moura, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Ana Maria Resende - Carlin Moura.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/3/2007
Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Antônio Júlio e Lafayette de
Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
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comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no
“Diário do Legislativo” de 15/3/2007: ofícios do Sr. Daniel Silva
Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição,
para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº
123/2007, no 1º turno (Deputado Antônio Júlio). Registra-se a
presença do Deputado Jayro Lessa. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, na forma dos Substitutivos que receberam o
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, dos Projetos de Lei nºs
123/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio) e 260/2007 (relator:
Deputado Lafayette de Andrada). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Antônio Júlio, em que solicita seja
realizada reunião para debater, com os convidados que menciona, a
denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual sobre
irregularidades na administração da Ademg, conforme matéria
veiculada na imprensa. O Presidente recebe o requerimento s/nº da
Deputada Elisa Costa, em que solicita a fixação de data para
realização de audiência pública a fim de obter esclarecimentos sobre
a transação em que a MGI leiloou créditos do Banco Open. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio -

Antônio Júlio.
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/3/2007

Às 9h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Délio Malheiros, Antônio Júlio e Carlos Mosconi (substituindo este ao
Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD),
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membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlos Mosconi,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar proposições
da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
A Presidência deixa de receber requerimento do Deputado Roberto
Carvalho, por conter igual teor ao de requerimento aprovado pela
Comissão em reunião anterior. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente desta Casa para seja elaborada
cartilha, com órgãos de defesa do consumidor, contendo
esclarecimentos sobre a nova tarifação dos serviços de telefonia.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de março de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Carlos Pimenta - Walter Tosta.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/3/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e Gustavo Valadares,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo
Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a tratar de assuntos de
interesse da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados André Quintão e Carlin
Moura, em que solicitam seja realizada reunião para, em audiência
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pública, receber a delegação cubana que estará em Belo Horizonte
para participar da XV Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba;
André Quintão (2), em que solicita seja realizada reunião conjunta
desta Comissão com a de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática para, em audiência pública, discutir o piso salarial nacional
da educação; e seja realizada reunião para, em audiência pública,
discutir a legislação voltada para os adolescentes em conflito com a
lei; Eros Biondini, em que solicita seja realizada reunião para, em
audiência pública, comemorar os 75 anos da Escola de Veterinária da
UFMG. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de março de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura - Gustavo

Valadares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 156/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação Teatral
Nascente, com sede no Município de Carmo do Cajuru.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação Teatral Nascente atua em Carmo do Cajuru desde

1994 e tem como meta contribuir para o desenvolvimento das artes
cênicas dentro de uma perspectiva da realidade cultural, econômica,
social e política desse Município. Com esse propósito, estimula o
pensamento crítico da população e fornece meios para o
aprimoramento cultural e técnico dos seus associados.

Em seu trabalho cotidiano e mais específico, luta por conseguir
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instalações ou infra-estrutura que possibilitem apresentação de
espetáculos e outras manifestações artísticas, esforçando-se por levá-
los até as comunidades de periferia. Com isso, procura concorrer para
o estabelecimento de padrões de inclusão e de harmonia social.

Por sua atuação, a referida Associação merece o título de utilidade
pública.

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

156/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de março de 2007.
Rosângela Reis, relatora.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 183/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº
183/2007, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.719/2004, “altera a Lei nº 13.182, de 20/1/99, e dá outras
providências”.

A proposição decorre de requerimento para se desarquivar o Projeto
de Lei nº 1.719/2004.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 8/3/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição recebeu parecer desfavorável desta Comissão na

legislatura passada, quando tramitou como Projeto de Lei nº
1.719/2004. Analisando cuidadosamente a matéria, parece-nos
acertado o entendimento adotado naquela ocasião, razão pela qual
reproduzimos, em síntese, os mesmos fundamentos.

O projeto em exame visa a alterar a Lei nº 13.182, de 1999, a qual
autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão
remunerada para uso de espaço nos muros dos prédios das escolas
estaduais, para fins de propaganda e dá outras providências. Nos
termos da proposição, tal autorização ficaria estendida a todos os
prédios públicos estaduais. A referida lei prevê que os recursos
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arrecadados com a publicidade reverterão em proveito das caixas
escolares das unidades de ensino que exploram tal publicidade. Nos
termos da proposição em análise, os recursos seriam destinados,
analogamente, à unidade onde houver sido afixada a propaganda.

Pela ótica jurídico-constitucional, impõe-se dizer que não há que se
falar em autorização legislativa para que o Executivo venha a celebrar
contratos de concessão, visto tratar-se de prerrogativa desse Poder
fazê-lo segundo juízo próprio de oportunidade e conveniência, em
exercício, pois, de competência discricionária que lhe foi
constitucionalmente outorgada. Tal entendimento traduz, em última
análise, uma projeção específica do princípio da separação dos
Poderes, um dos cânones de todo Estado Democrático de Direito. Sob
a inspiração de tal princípio, o Supremo Tribunal Federal chegou a
declarar a inconstitucionalidade de dispositivo da Carta mineira que
previa a autorização legislativa para a celebração de convênio, por
parte do governo do Estado, decisão consubstanciada na Adin nº 165,
que tornou nulo o inciso XXV da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

De fato, nada impede que o Executivo celebre um contrato com
terceiros com vistas a auferir receita a partir de bens públicos, desde
que sejam observados os procedimentos legais pertinentes, em
especial o procedimento licitatório, de forma a assegurar a
consecução do interesse público.

Ante tais considerações, torna-se evidente a nota de ociosidade das
disposições contidas no projeto, o que lhe retira, por conseguinte, o
caráter de inovação próprio de toda disposição normativa, salvo no
que concerne ao disposto no art. 2º, que determina fazer a reversão
dos recursos obtidos com a exploração publicitária dos espaços
públicos em benefício da unidade onde tiver sido afixada propaganda.
Entretanto, se aqui há inovação normativa, esta incorre em
inconstitucionalidade por violação ao princípio da razoabilidade, uma
vez que o projeto impõe uma inaceitável vinculação de receitas
públicas, o que configura medida tendente a engessar o Orçamento
do Estado, pois, as destinações de recursos públicos se dariam de
modo pré-determinado, em vez de atender às demandas sociais
concretas, que variam segundo necessidades contingenciais.
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Portanto, onde o projeto não é ocioso, ele peca por vício de
inconstitucionalidade, razão pela qual reputamos antijurídica a
proposição como um todo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 183/2007.
Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 191/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, desarquivada a pedido do Deputado
Alencar da Silveira Jr., acrescenta dispositivo à Lei nº 9.944, de
4/9/89, que alterou artigos das Leis nºs 9.578, de 10/2/89, e 6.763, de
26/12/75.

Publicado em 8/3/2007, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno, para receber parecer quanto aos aspectos de sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Ao propor a alteração da redação da Lei nº 9.944, o autor do projeto

em análise pretende isentar o recolhimento do ICMS gerado em
decorrência das operações internas para aquisição de automóveis
destinados a emprego na categoria de aluguel - táxi - , na forma, no
prazo, nas condições e na disciplina de controle estabelecidos em
regulamento.

A proposição já tramitou por esta Casa Legislativa, vindo a ser
arquivada em virtude do término da legislatura, valendo lembrar que a
matéria já se encontra legalmente disciplinada. Trata-se da instituição
de incentivo de natureza fiscal que, segundo a Carta Constitucional,
deve ser conferido por meio de convênio celebrado no âmbito do
Conselho de Política Fazendária - Confaz -, órgão que congrega
representantes dos Estados e do Distrito Federal. A Constituição da
República, por força do disposto em seu art. 155, § 2º, XII, “g”,
transfere para a legislação complementar a regulação da forma como
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as isenções, os incentivos e os benefícios de natureza fiscal serão
concedidos ou revogados, mediante deliberação das unidades
federadas. Na falta da lei complementar referida anteriormente,
segundo o comando contido no art. 34, § 8º, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, prevalece a disposição constante da Lei
Complementar nº 24, de 7/1/75, cujo art. 1º prescreve:

“Art. 1º - As isenções do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos
termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo
Distrito Federal, segundo esta Lei”.

Este procedimento instituído para a concessão de benefício fiscal
com base no ICMS, a propósito, vem sendo reiteradamente
reconhecido por decisões do Supremo Tribunal Federal - STF -,
valendo lembrar, por oportuno, a manifestação da Ministra Ellen
Gracie, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.276-2, proposta pelo
Governador do Estado de São Paulo, de onde se colhe o seguinte:

“Em diversas ocasiões, este Supremo Tribunal já se manifestou no
sentido de que isenções de ICMS dependem de deliberações dos
Estados e do Distrito Federal, não sendo possível a concessão
unilateral de benefícios fiscais”.

Essa interpretação, no entender deste relator, faz cair por terra a
perspectiva de esta Casa editar normas com o propósito de instituir
benefícios com base no imposto sobre circulação de mercadorias. O
governo do Estado de Minas Gerais, entretanto, atento às normas
aplicáveis à espécie, aderiu aos convênios celebrados no âmbito do
Confaz acerca do tema, editando, por conseguinte, a Resolução
Conjunta nº 3.848, de 15/1/2007, que estabelece critérios para a
concessão do benefício para os adquirentes de veículos de
passageiro destinados a emprego na categoria de aluguel.

Diferentemente do que alega o autor da proposta em sua
justificação, o benefício encontra-se instituído em Minas Gerais, não
existindo razão de ordem fática ou legal para que a Assembléia
Legislativa disponha sobre a matéria.

Conclusão
Em face do exposto concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 191/2007.
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Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 213/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 213/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 97/2003, dispõe
sobre a inclusão da categoria condomínios residenciais na estrutura
de consumidores da Companhia de Saneamento de Minas Gerais e
dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/3/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão e às Comissões de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete-nos, agora, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”,
do Regimento Interno, emitir parecer sobre os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação
Em 2001, tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº 1.543, com objeto

idêntico ao que ora se encontra em exame. Esta Comissão concluiu
por sua constitucionalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Na legislatura passada, a matéria, encetada no Projeto de
Lei nº 97/2003, foi mais uma vez examinada por esta Comissão de
Constituição e Justiça, que igualmente concluiu por sua
constitucionalidade, nos moldes da manifestação anterior, acerca do
citado Projeto de Lei nº 1.543/2001.

A proposta ora em análise pretende exigir mais precisão no cálculo
da tarifa de água cobrada dos condomínios de apartamentos pela
Copasa-MG. Seu autor demonstra que o consumo mínimo de água
nos condomínios é apurado multiplicando-se o número de
apartamentos por 10m3, donde se estabelece uma estimativa de
consumo, que muitas vezes pode não corresponder à realidade.
Como os condomínios terão de pagar necessariamente por esse
mínimo, haverá sempre a possibilidade de desperdício. O consumo de
água acaba crescendo, pois o condomínio se sente estimulado a
consumir mais para não ter de pagar pelo que não consumiu.
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Para resolver esse problema, o projeto determina que os
condomínios residenciais recebam tratamento próprio na lista de
consumidores da Copasa. Prevê, também, que o consumo mínimo
desses condomínios seja de 60m3, a fim de evitar a referida operação
matemática.

A criação da Copasa foi autorizada pela Lei nº 2.842, de 5/7/63, e
seus serviços de água e esgoto são regidos por regulamento
aprovado pelo Decreto nº 32.809, de 1991. O Decreto nº 33.611, de
1992, por sua vez, estabelece normas gerais de tarifação no âmbito
da referida Companhia. O seu art. 15 dispõe:

“Art. 15 - A conta mínima de água resultará do produto da tarifa
mínima pelo consumo mínimo por economia, observadas as
quantidades de economia de cada categoria e o serviço utilizado pelo
usuário.

Parágrafo único - O volume mínimo, para fins de tarifação, por
economia, não será inferior a 10 (dez) metros cúbicos mensais, para
todas as categorias”.

O vocábulo “economia”, para os fins do disposto no citado art. 15,
significa, conforme o art. 2º, item 19, do mesmo Decreto nº 33.611, de
1992, o “imóvel de uma única ocupação, ou subdivisão de imóvel com
ocupação independente das demais, perfeitamente identificável ou
comprovável em função da finalidade de sua ocupação legal, dotado
de instalação privativa ou comum para uso dos serviços de
abastecimento de água ou de coleta de esgoto”.

Diversos condomínios com unidades residenciais pequenas, para
moradia de uma ou duas pessoas, bem como salas comerciais, têm
consumo inferior ao mínimo de 10m3 mensais. A concessionária se
remunera por um serviço que não é efetivamente prestado. Ora, o
consumo de água em salas comerciais, por exemplo, resume-se à
descarga e ao lavabo, não se justificando a remuneração da
prestadora de serviço com base na regra do consumo mínimo.

Como se não bastasse, o mencionado decreto determina que a
fixação da tarifa mínima incida sobre os imóveis desocupados, nos
termos do parágrafo único do seu art. 82:

“Art. 82 - (...)
Parágrafo único - Para efeito de faturamento, será considerado o
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número total de economias existentes, independente de sua
ocupação”. (Grifos nossos.)

Verifica-se, pois, que o critério adotado pela legislação que regula o
serviço de fornecimento de água penaliza os pequenos consumidores.
Muitos deles pagam mais do que consomem e acabam por subsidiar
os grandes consumidores.

A injustiça desse critério ganha proporções inadmissíveis quando
incide sobre as classes sociais mais carentes, que constróem
pequenos barracos no mesmo lote para a moradia dos filhos recém-
casados ou de familiares que chegam do interior. Cada unidade
independente desse condomínio familiar, ainda que desocupada,
paga, pelo menos, o consumo mínimo, mesmo que tenha consumido
menos de 10 m3 de água.

Ademais, a tarifa de esgoto, nos termos do art. 24 do mesmo
decreto, é calculada com base em 100% da tarifa de água. Assim, se
de uma casa desocupada se cobra o consumo mínimo de 10 m3,
pelos serviços de esgoto, também não utilizados, paga-se idêntico
valor, o que faz dobrar a injustiça do critério adotado.

A prestação de serviços públicos pode ser remunerada por meio de
taxa ou tarifa, que são institutos distintos. Aquela é tributo, para a qual
se impõem os princípios constitucionais tributários, como o da
legalidade e da anterioridade, entre outros, além de ser compulsória e
passível de ser exigida pela mera disponibilidade do serviço. Já a
tarifa, instrumento jurídico de que se vale a Copasa, pode ser
majorada sem a aquiescência do legislador, pois não é tributo. Se a
tarifa tem essa vantagem para o concessionário, tem a desvantagem
de estar vinculada à prestação efetiva do serviço. Porém, como
observou o tributarista mineiro Sacha Calmon, “algumas
concessionárias de serviço de fornecimento de água querem as
vantagens dos dois regimes sem as respectivas desvantagens”
(“Curso de direito tributário brasileiro.” Ed. Forense, 2001, pág. 415).

Em suma, tratando-se de tarifa, não pode a concessionária cobrar
por aquilo que não foi efetivamente oferecido. Dessa forma, não resta
outra conclusão senão a de que o Projeto de Lei nº 97/2003 é justo e
inteiramente oportuno. No entanto, tendo em vista as razões ora
alegadas, é preciso fazer pequenos reparos no conteúdo do projeto:
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afigura-se-nos mais recomendável determinar, de forma clara, que o
preço da tarifa de água cobrada dos condomínios residenciais seja
fixado com base no consumo efetivo.

Por fim, do ponto de vista da competência legislativa, a matéria
encontra-se no raio de atuação legiferante estadual. Afinal, se o
Estado presta o serviço, ele mesmo estabelece normas referentes à
sua organização. Além disso, a Copasa é entidade que integra a
administração indireta do Estado de Minas Gerais, sendo esta última a
única entidade política que tem autonomia política e administrativa
para regular o funcionamento de suas estatais.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 213/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a cobrança de tarifas mínimas do serviço de

abastecimento de água pela Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa-MG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1o - A cobrança da tarifa do consumo medido de água tratada e

esgoto nos serviços prestados pela Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - Copasa-MG - tomará como parâmetro o consumo
efetivo no caso dos condomínios residenciais.

Sala das Comissões, 27 de março de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 29/3/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Bráulio Braz, dando ciência de que se ausentará do

País no período de 1º a 8/4/2007. (Ciente. Publique-se.)

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
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de congratulações com a comunidade de Presidente Kubitschek
pelo transcurso do 44º aniversário de emancipação político-
administrativa desse Município (Requerimento nº 2/2007, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Gouvea pelo transcurso do
53º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 3/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Lassance pelo transcurso
do 53º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 4/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Virgem da Lapa pelo
transcurso do 58º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 5/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade de Carlos Chagas pelo
transcurso do 68º aniversário de emancipação político-administrativa
desse Município (Requerimento nº 6/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com a comunidade de Buenópolis pelo transcurso
do 68º aniversário de emancipação político-administrativa desse
Município (Requerimento nº 7/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Palácio das Artes por seus 36 anos de fundação
(Requerimento nº 9/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao jornal “Hoje em Dia” por seus 19 anos de fundação
(Requerimento nº 13/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Associação Brasileira de Agências de Viagens - Seção
de Minas Gerais - Abav-MG - por seus 54 anos de fundação
(Requerimento nº 14/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao jornal “Estado de Minas” por seus 79 anos de
fundação (Requerimento nº 18/2007, do Deputado Doutor Viana);

De congratulações com o Sr. José Carlos Carvalho pela posse como
Secretário de Estado de Meio Ambiente (Requerimento nº 23/2007, do
Deputado Leonardo Moreira);

De congratulações com o Deputado Federal Custódio Antônio de
Matos pela posse como Secretário de Estado de Desenvolvimento
Social (Requerimento nº 24/2007, do Deputado Leonardo Moreira);
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De congratulações com o Sr. Manoel Costa, pela posse como
Secretário de Estado Extraordinário para Assuntos de Reforma
Agrária. (Requerimento nº 25/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

De congratulações com o Sra. Eleonora Santa Rosa pela posse
como Secretária de Estado da Cultura (Requerimento nº 26/2007, do
Deputado Leonardo Moreira);

De congratulações com o Sr. Gilvam Viana Rodrigues pela posse
como Secretário de Estado de Agricultura (Requerimento nº 27/2007,
do Deputado Leonardo Moreira);

De congratulações com a Deputada Elbe Figueiredo Brandão
Santiago pela posse como Secretária de Estado Extraordinária para
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e para o Norte
de Minas. (Requerimento nº 28/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

De congratulações com o Deputado Marcus Vinícius Caetano
Pestana da Silva pela posse como Secretário de Estado da Saúde
(Requerimento nº 29/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

De congratulações com a Sra. Érica Campos Drumond pela posse
como Secretário de Estado do Turismo (Requerimento nº 30/2007, do
Deputado Leonardo Moreira);

De congratulações com o Sr. Simão Cirineu Dias pela posse como
Secretário de Estado da Fazenda (Requerimento nº 31/2007, do
Deputado Leonardo Moreira);

De congratulações com o Deputado Federal Danilo de Castro pela
posse como Secretário de Estado de Governo (Requerimento nº
32/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

De congratulações com a Sra. Vanessa Guimarães Pinto pela posse
como Secretária de Estado da Educação (Requerimento nº 33/2007,
do Deputado Leonardo Moreira);

De congratulações com o Sr. Maurício de Oliveira Campos pela
posse como Secretário de Estado de Defesa Social (Requerimento nº
34/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

De congratulações com o Deputado Dilzon Melo pela posse como
Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional (Requerimento nº
35/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

De congratulações com o Sr. Fuad Jorge Norman Filho pela posse
como Secretário de Estado de Transportes (Requerimento nº 36/2007,
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do Deputado Leonardo Moreira);
De congratulações com o Sr. Alberto Duque Portugal pela posse

como Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia (Requerimento nº
37/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

De congratulações com a Sra. Renata Maria Pais de Vilhena pela
posse como Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
(Requerimento nº 38/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

De congratulações com o Sr. Wilson Nélio Brumer pela posse como
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico (Requerimento
nº 39/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Elmo Braz por sua eleição para o cargo
de Presidente do Tribunal de Contas do Estado (Requerimento nº
40/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Elmo Braz por sua posse como
Presidente do Tribunal de Contas do Estado (Requerimento nº
41/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Javan Ozias Laurindo pelo lançamento
do livro “Viajando” (Requerimento nº 48/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com a “Revista Encontro” pelos cinco anos de
sua veiculação (Requerimento nº 62/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de congratulações com o Revmo Pe. Edson José Oriolo dos Santos
por sua nomeação como Pároco da Paróquia de Bom Jesus, no
Município de Pouso Alegre (Requerimento nº 63/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sindicato das Indústrias do Mobiliário e de
Artefatos de Madeira no Estado de Minas Gerais pela posse da nova
diretoria para o triênio 2007-2009 (Requerimento nº 67/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Wanderley Ávila pela posse no cargo
de Vice-Presidente do Tribunal de Contas (Requerimento nº 68/2007,
do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Antônio Carlos Andrada pela posse no
cargo de Corregedor do Tribunal de Contas (Requerimento nº
69/2007, do Deputado Leonardo Moreira);
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de congratulações com o Sr. Wanderley Ávila pela eleição para o
cargo de Vice-Presidente do Tribunal de Contas (Requerimento nº
70/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com o Sr. Antônio Carlos Andrada pela eleição
para o cargo de Corregedor do Tribunal de Contas (Requerimento nº
71/2007, do Deputado Leonardo Moreira);

de congratulações com a Arquidiocese de Belo Horizonte, na pessoa
de Dom Walmor de Oliveira Azevedo, pelo transcurso do 86º
aniversário de sua criação (Requerimento nº 72/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro);

de congratulações com o Ministério Público pela passagem do Dia
Nacional do Ministério Público (Requerimento nº 88/2007, do
Deputado Gustavo Corrêa);

de aplauso à Sra. Marina Silva por sua indicação para o recebimento
da premiação Champions of the Earth, concedida pela ONU
(Requerimento nº 89/2007, do Deputado Padre João);

de congratulações com a Sra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha por sua indicação para o cargo de Ministra do Superior Tribunal
Militar (Requerimento nº 115/2007, do Deputado Dinis Pinheiro);

de congratulações com o Sr. Francisco Antônio Furtado Ribeiro, Juiz
Titular do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Nova Lima
pelos relevantes serviços prestados a essa comunidade
(Requerimento nº 128/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz);
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